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Video Aktivizm: Ses Sensin! (Ankara – Mayıs 2016) 
WITNESS Eğitimi Başlığı: Adaleti Görselleştirmek 
Yöneten: Raja Althaibani, WITNESS 
 
WITNESS – Biz kimiz? 
 
Özellikle son yıllarda, insan hakları videolarıyla ilgili dünya çapında hızlı ve büyük bir gelişme 
görülmektedir. Eskisine göre artık daha fazla insan kameralara erişime sahiptir. Videolara olan daha 
geniş erişim sayesinde, hikâyelerimizi paylaşmak ve dünyada ve MENA’da (Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

Bölgesi’nde) olup biten önemli olaylara tanıklık etmek için daha fazla yetkiye sahibiz. 
 
İstismarı açığa çıkarmak ve insan haklarını desteklemek için videoları kullanmaya devam ettikçe, 
istismarın failleri de istismarlarını yayabilmek ve korku salabilmek için bu aracı benimsediler. Bu 
sebepten dolayı, videoları güvenli, etkili ve etik bir şekilde kullandığımızdan emin olmak için kendimizi 
beceri, bilgi ve araçlarla donatmamız önem taşımaktadır.  
 
WITNESS, dünya genelindeki ağların insan hakları videosu için artan rehberlik talebini ele almak için 
çalışmaktadır. WITNESS, insan hakları ihlallerini açığa çıkartırken ve insan hakları değişimi için 
savaşırken videoyu güvenli, etik ve etkili bir şekilde kullanmak için dünyanın her yerindeki 
vatandaşları ve aktivistleri destekleyen ve eğitim veren uluslararası bir insan hakları örgütüdür. 
Önemli durumları tespit ediyoruz ve bu durumlardan etkilenmiş kişilere video üretiminin temellerini, 
güvenli ve etik filmin tekniklerini ve savunuculuk stratejilerini öğretiyoruz. İnsanları daha güvende 
tutmak için ödül kazanan araçlar ve uygulamalar geliştiriyoruz, sistem düzeyinde bir değişiklik 
yaratılması için teknoloji şirketlerine savunuculuk yapıyoruz ve vatandaşın eksik bildirilen 
hikâyelerinin kamera görüntülerine dikkat çekilmesine yardım ediyoruz ve küratörlüğünü yapıyoruz. 
 
20 yıldan uzun bir süredir, WITNESS 97 ülkede, 6000’den fazla kişiye eğitim verdi, 360’dan fazla 
örgütle ortaklık kurdu ve videolarıyla 260 milyondan fazla insana ulaştı. 
 
Çalışmalarımızla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: 
WITNESS: http://witness.org/  
WITNESS Kütüphane: https://library.witness.org/  
WITNESS Youtube: https://www.youtube.com/user/Witness  
WITNESS YouTube Eğitim Videoları: https://www.youtube.com/user/Witnesstoolkit  
Video Arşivlemede Aktivistin Rehberi: http://archiveguide.witness.org/  
WITNESS (Facebook): https://www.facebook.com/WITNESS/?fref=ts  
Twitter Handles: @witnessorg @WITNESS_MENA 
Videolar: 
WITNESS – See it. Film it. Change it. https://www.youtube.com/watch?v=LUpan97hLuo  
Exposing the Truth, One Video at a Time: https://www.youtube.com/watch?v=kAyZqAJZWb4  
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Raja Althaibani Biyografi 
 
Raja Althaibani Orta Doğu ve Kuzey Afrika kıdemli program koordinatörüdür ve WITNESS ile birlikte 
çalışmaktadır. Raja, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde insan haklarını desteklemek ve 
korumak için kullanılan videonun güvenli ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak için çalışmaktadır. 
2012 yılından itibaren, Raja Suriye’de WITNESS’ın kritik cevap programını yürütmektedir, insan 
haklarını, adaleti ve hesap verilebilirliği desteklemek ve korumak için video kullanan Suriyeli insan 
hakları savunucularına önemli destek sağlamaktadır. 
 
Brooklyn’de doğup büyüyen Raja Yemenli bir Amerikan olmaktan dolayı gurur duymaktadır. Bir 
fotoğrafçı ve insan hakları savunucusu olarak hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki kar amacı 
gütmeyen örgütlerle olan çalışmalarıyla mirasa duyduğu tutkuyu aktarmaktadır. Bir alan araştırmacısı 
olarak, Yemen’in dini ve sosyal normlarına, cinsiyet rollerine, insan hakları eğilimlerine, yerel 
geleneklerin etkisine ve istikrar ve çatışma üzerindeki uluslararası politikalara odaklanmıştır. 2008 
yılında, New York’taki en büyük Arap Amerikan topluluğunda AmeriCorps üyesi olarak hizmet 
vermiştir, Amerika’nın kar amacı gütmeyen sektörünü güçlendirmek ve yeni gelen Arap göçmenler 
için iki dilli kültürel olarak duyarlı bir hizmet desteği sağlayarak sivil katılımı geliştirmek için çalışmıştır. 
 
2011 yılında, Raja Yemen’de hem yerel hem de uluslararası medya için serbest gazeteci ve serbest 
fotoğrafçı olarak devrimi ve silahlı çatışmayı yazıyordu. Raja’nın güçlü noktaları toplum hareketliliği, 
Orta Doğu’nun durumunun politik analizi, uluslararası insan hakları ve İslam’da yatmaktadır. Boş 
zamanlarında ise, kendisiyle ilgili üçünü şahısmış gibi yazmaktan çok hoşlanmaktadır ;). 
 
İlgili linkler:  
WITNESS: http://witness.org/  
Twitter Handle: @rajaalthaibani  
 
Videolar:  
Öğrencilikten deneyimli bir gazeteciye: Raja ve Waseem’in Hikayesi: 
https://www.youtube.com/watch?v=21DgQQna9Eg  
 
Raja Althaibani, neden Suriyeli aktivistler istediklerini yapıyorlar: 
https://www.youtube.com/watch?v=MQMs-NXR6Zg  
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https://www.youtube.com/watch?v=MQMs-NXR6Zg
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Atölye Hedefleri 
Alternatif Bilişim Derneği 

 
Mayıs ayında WITNESS, Alternatif Bilişim Derneği’yle eşgüdümlü bir çabayla Türkiye’deki video 
aktivistlerin, insan hakları ihlalini açığa çıkarmak ve insan haklarının değişimi için savaşmak amacıyla 
videonun güvenli, etik ve etkili bir şekilde kullanılması için eğitim verecektir. Eğitimin amacı, medya 
savunuculuğu, insan hakları savunuculuğu, adalet ve hesap verilebilirlik gibi çeşitli ortamlardaki 
kullanımlar için video aktivistlerle stratejik video belgelendirme ve savunuculuk becerileri hakkında 
strateji geliştirmektir. Hep birlikte: 
 
 

 Diğer savunuculuk çabalarının yanı sıra, gelecekte yerel ve/veya uluslararası amaçlarla insan 
hakları ihlallerini ve suçlarını güvenli ve etkili bir şekilde belgelendirmek için video aktivistleri 
önemli araçlarla yakınlaştırarak ve beceriler oluşturarak, 

 
 Yerel ve uluslararası paydaşlarla savunuculuğun etkili olmasını sağlamak için videonun 

çevrimiçi dağıtımıyla vatandaşları harekete geçirerek – aynı zamanda medya ile birlikte 
çalışarak, 

 
 Kısa ve uzun vadede yasal ve savunuculuk amaçlarını destelemek için insan hakları 

medyasının örgütlenme, dağıtım ve koruma konularında rehberlik veren kaynaklar 
paylaşarak, 

 
 daha güçlü bir zemin hazırlamış olacağız. 
 

Oturum: Video aktivistlerin katılımıyla dünyadan tecrübeler: Küresel bir aktör olarak Witness 
 
Açıklama: Oturum boyunca, savunuculuk çabalarını, adaleti ve hesap verebilirliği desteklemek için 
videonun nasıl kullanıldığıyla ilgili örnekler ve durum çalışmaları paylaşılacaktır. 
 
Hedef: Katılımcılar medya savunuculuğu, insan hakları savunuculuğu, adalet ve hesap verilebilirlik için 
videoların başarılı bir şekilde nasıl kullanıldığıyla ilgili daha iyi bir anlayış kazanacaklar. 
 
 
Oturum: Video aktivizmde etik: Üçüncü Şahsı ya da Çevrimiçi Videoyu Doğrulamak, Paylaşmak ve 
Depolamak  
 
Açıklama: Bu oturum boyunca, üçüncü şahıstan ya da çevrimiçi kaynaklardan aldığınız kamera 
görüntüsünün gerçekliğini belirlemenize yardımcı olacak temel yöntemlerden bahsedeceğiz. Temel 
pratikleri ve çevrimiçi araçları kullanarak doğrulanan ya da uydurulan kamera görüntülerinin örnek 
durumlarını inceleyeceğiz. Ayrıca, bu oturum içeriğin etik bir şekilde paylaşılması ve dağıtılmasıyla 
ilgili rehberliği de kapsayacaktır. 
 
Amaç: Katılımcılar, üçüncü şahıs / çevrimiçi video içeriğini daha stratejik ve etik bir şekilde 
doğrulamak, paylaşmak ve depolamak için becerilere ve bilgiye sahip olacaklar. 
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GÖRGÜ TANIĞI VİDEOYU DOĞRULAMAK: İNSAN HAKLARI 

İHLALİNİN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ NASIL DOĞRULANIR 

Görgü Tanığı Videonun Değeri 

Failler, kurbanlar ve ihlale tanıklık edenler tarafından çekilen videolar olay hakkında haber 

yapılmasına sebep olabilir, araştırmalara bilgi sağlayabilir ve adli işlemlere destek olabilirler. 

Bazı durumlarda, bu videolar ihlale tanıklık eden tek görsel belgelerdir ve bir insan hakları 

ihlalinin bilinmeyen ya da doğrulanmamış gerçeklerine ışık tutabilir. Fakat bu tarz videoları 

etkili bir şekilde kullanmak için araştırmacılar bir videonun iddia ettiği gibi olup olmadığını 

doğrulamalıdır. Bu kaynak, çevrimiçi bulunmuş ya da bir kaynak tarafından gönderilmiş bir 

videonun, belirli bir olayın gerçek kaydı olarak güvenilebileceğini doğrulamaya yardımcı 

olacak teknikleri ve araçları ele almaktadır.  

Amaç 

Mümkün olabilecek en yüksek seviyede, bir videonun ne zaman - nerede çekildiğini ve 

belgelendirdiği durumun gerçek olduğunu belirlemektir. Böylece haber medyası, insan hakları 

savunucuları, araştırmacılar, analizciler, avukatlar ve mahkemeler videonun içeriğine 

güvenebilirler ve bir insan hakları ihlaliyle ilgili bütünlüklü bir hikâye oluşturmak için 

kullanabilir. 

Temel Prensipler 

Her videoya biraz şüpheci yaklaşın: Eksi bir videoyu yeni bir başlık ve açıklamayla 

YouTube’a yüklemek hem kolay hem de giderek yaygınlaşmaktadır. Hilekârlar ve aktivistler, 

önde gelen muhabirlerin ve izleyicilerin bir videonun olmadığı bir şeyi belgelendirdiğine 

inanmaları amacıyla yapmaktadırlar. 

Düzenlenmiş videoların doğrulanması daha zordur: Kritik detaylar eksik olabilir, farklı 

içeriklerden klipler derlenmiş olabilir ve eklenmiş metin, müzik ya da grafikler kamera 

görüntüsünün gerçekliğini azaltabilir ve/veya izleyicileri etki altında bırakabilir. Çeşitli farklı 

kliplerin düzenlenerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan videolar yerine bir olaya ait 

düzenlenmemiş kamera görüntülerini bulmaya çalışın. 

Çevrimiçi videolar genellikle önemli meta veriden yoksundur: Bir telefon ya da bir dijital 

kamera video kaydettiğinde, kaydın tarihi ve zamanı gibi bilgileri kapsayan bir meta veri 

oluşturur. Fakat aynı video dosyası YouTube ya da Twitter gibi çevrimiçi platformlara 

yüklendiğinde, bu platformlar genellikle orijinal meta veriden yoksun olan bir türemiş dosya 

oluşturmaktadır. 
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%100 doğrulama nadiren mümkündür: Eğer video doğrudan birincil kaynaktan 

alınmadıysa, videonun filme çekildiği tarihi, zamanı ve yeri tamamen doğrulamak imkânsız 

olabilir. Çevrimiçi videonun diğer belge ve araştırma türlerinin yerini alması için değil, onları 

tamamlaması için kullanılmasının bir sebebi budur.  

Her video doğrulanamaz: Çevrimiçi tedarik edilen videolar gerçek olsa bile, her video 

doğrulanma için uygun olmayacaktır. Eğer video kapalı, özel bir yerde ya da boş bir alanda 

çekildiyse, konumu doğrulamaya yardımcı olabilecek daha az görsel ipucu olacaktır; filmi 

çeken kişinin anonimliğini korumak için video üçüncü bir şahıs tarafından yüklenmişse, filmi 

çeken orijinal kişiyle iletişim kurmak imkânsız olabilir ve böylece videonun doğrulanması 

daha zor olabilir. 

DÖRT ADIMDA GÖRGÜ TANIĞI VİDEOYU DOĞRULAMAK 

1. ADIM: Videoyu Koru & Doğrulama Sürecini Belgele 

Eğer videonun medya savunuculuğu, insan hakları savunuculuğu ya da araştırmalar için 

değerli olabileceğine inanıyorsanız, belirli bir tarihte ve zamanda meydana gelen belirli bir 

olayın kamera görüntüsün gerçek olduğunu doğrulama sürecinizi belgelendirmenizle birlikte 

videoyu korumanız önemlidir. 

Videoyu indirin: Çevrimiçi videolar, özellikle tartışmaya yol açan ya da grafik içerenler çok 

çabuk ortadan kaybolabilir. Eğer çevrimiçi bir video insan hakları sorunuyla ilgili önemli bilgi 

içeriyorsa, videonun bir kopyasını ve yüklendiği sitenin kullanıcısı, başlığı ve açıklaması gibi 

bilgileri kaydedin. Eğer video kaldırılmış ya da kullanıcı tarafından özelleştirilmiş ise bu 

durumun filmi çeken kişinin, yükleyicinin ya da videoda yer alan bireylerin güvenlik 

kaygılarından dolayı meydana gelebileceğini göz önünde bulundurun. 

Doğrulama sürecini belgelendirin: Yukarıda bahsedilen süreçten geçerken, videonun belirli 

bir konumda, tarihte ve zamanda çekildiğini ve spesifik bir olayın videosu olduğunu nasıl 

belirlediğinizi belgelendirin. Belgelendirmeyi kaydedilen video dosyasına arşivleyin.  

2. ADIM: Video orijinal yükleme mi? 

Orijinal video dosyasına yaklaşabildikçe, video ile ilgili açıklamanın doğru olduğuna 

güvenme olasılığınız da artacaktır. Videolar genellikle YouTube, Facebook ve diğer 

platformlara filmi çeken kişiyle hiçbir ilgisi olmayan bireyler tarafından yanıltıcı başlıklar, 

açıklamalar, düzenlemeler ve/veya çevirilerle yeniden yüklenmektedir. Bu kısımda, bir 

videonun orijinal yükleme olup olmadığını belirleyecek birkaç yoldan bahsedilecektir. 

Google ters görüntü araması: Videonun küçük resim imajını kopyalayın ve imajın daha 

önce internette var olup olmadığını görmek için Google resim aramaya
1
 yükleyin. Eğer video 

YouTube’da ise, bunu yapmanın kolay bir yolu videonun URL’sini Amnesty International’s 

Youtube Data Viewer’a
2
 yapıştırmak olacaktır. Bu veri görüntüleyicisi küçük resimleri 

otomatik olarak çıkarıp Google ters görüntü aramasına bağlamaktadır. Görüntü arama 
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sonucunda eğer resim eski makalelerde ortaya çıkıyorsa, videonun yakın zamanda filme 

çekilmediğini biliyor olacaksınız. 

Yükleyicinin çevrimiçi geçmişi: Yükleyicinin, orijinal kamera görüntüsünü kendisinin 

çektiğine ya da yüklediğine inanmak için iyi bir sebebiniz var mı, ya da kişi diğer insanların 

videolarını yüklüyor gibi mi gözüküyor? Aynı hesaba yüklenmiş olan diğer videolara bakınız. 

Aynı konumdan mı yüklenmiş? Aynı stilde mi çekilmiş? Kişi videoları yüklemeye ne zaman 

başlamış? Yükleyicinin diğer çevrimiçi profillerini bulmaya çalışın, örneğin bir web sitesi, 

Facebook sayfası ya da Twitter sayfası gibi. Bunlar, yükleyici ile videonun aynı konumda 

olduğunu gösteriyor mu? Bu size ayrıca yükleyicinin bağlantıları ve her hangi bir politik 

gündemi hakkında bilgi verebilir. 

Yükleyici ile iletişime geçin: Eğer mümkünse, video hakkında daha fazla bilgi almak için 

yükleyici ile iletişime geçin. Yükleyici ile iletişime geçerek, muhtemelen orijinaline daha 

yakın versiyonlardaki videoları bulabilirsiniz ya da orijinal dijital video dosyasının bir 

kopyasını bile elde edebilirsiniz. Yüksek riskli senaryolarda, yükleyicinin kimliğini kasıtlı 

olarak gizleyebileceğini ve videonun filme çekilmesine ilişkin bilgiyi açığa çıkarmak 

konusunda direnebileceğini göz önünde bulundurun. 

SAHADAN: VİRAL VİDEOLARIN MASKESİNİ DÜŞÜRMEK 

1. Örnek: Kaliforniya’daki meteor yağmurunu ya da bir ateş topunu gösterdiğini iddia eden 

bir video
3
, hem haber kurumları tarafından hem de sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. 

Sonrasında videonun aylar öncesine ait olduğu ve ‘District of Columbia’ bölgesinde filme 

çekildiği ortaya çıktı. 

2. Örnek: Venezuela’da polis istismarını gösterdiğini iddia eden ve geniş ölçüde dolaşıma 

girmiş bir video
4
, aslında aylar öncesinde yüklenmişti ve Kolombiya özel kuvvetlerinin bir 

çiftçiyi istismar ettiğini gösterdiğini iddia etmişti. Aylar sonra ise video yeniden yüklendi ve 

tekrar dolaşıma girdi, bu kez ise Meksikalı bir polisin bir aktivisti istismar ettiğini iddia 

ediyordu. 

3. ADIM: Video nerede çekildi? 

Videonun öne sürülen yerde çekildiğini doğrulamak için uydu görüntülerini, haritaları ve o 

konumda çekilmiş diğer fotoğraf ve videoları, videonun orada çekildiğini desteklemek için 

kullanın. Aşağıda yer alan kaynaklar yardımcı olabilir: 

Google Maps ve Google Earth: Google Maps
5
 harita, uydu görüntüleri ve dünyadaki birçok 

konumdan sokak görüntüleri sağlamaktadır. Bunları kullanarak, bahsedilen konumun diğer 

fotoğraflarında ve videoda gözüken herhangi bir ayırt edici işaret bulmaya çalışabilirsiniz. 

Google Earth
6
 kullanarak, belirli konumlarda çekilmiş imajları görmek için Photo Layer 

kullanabilirsiniz ve bölgenin topolojisini görmek için ise Terrain Layer kullanabilirsiniz. 

Zamanda geriye gitmek ve farklı aylardaki ve yıllardaki uygu görüntülerini görmek için 
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‘Show History Imagery’ seçeneğini seçiniz. Bu seçenek zaman içinde oluşan değişimi 

görmenize ya da görüntüleri farklı açı ve kalitede görmenize izin verir. 

Görsel ve işitsel ipuçlarını inceleyin: Bir videonun belirli bir yerde çekildiğini 

doğrulamanıza yardımcı olacak diğer göstergeler, videodaki bireylerin üniformalarını, 

plakaları, aksanları, bayrakları, vitrinlerdeki metinleri ve sokak işaretlerini kapsamaktadır. 

Sanal topluluklar, yerel uzmanlık aradığınız zaman yardımcı olabilirler.  

SAHADAN: VİDEONUN KONUMUNU BELİRLEMEK İÇİN HARİTA KULLANMAK 

1. Örnek: Blog yazarı Brown Moses, Mısır, Rabaa’daki bir protestoda vurulan bir kadının 

videosunun
7
 konumu belirlemek için Google Maps’deki uydu resimlerini kullandı. 

2. Örnek:  Bu video durum çalışması
8
, Suriye, Halep’te uluslararası insani hukukun olası 

ihlallerini gösteren bir videonun konumunu belirlemek için Amnesty International 

araştırmacılarının Google Earth programını nasıl kullandıklarını göstermektedir. 

4. ADIM: Video ne zaman çekildi? 

YouTube ve diğer video paylaşma siteleri, videoları yüklendiği zaman ve tarihle 

etiketlemektedir. Fakat zaman bilgisi videonun aslında ne zaman filme çekildiğini değil, 

sadece ne zaman yüklendiğini göstermektedir. Ayrıca verilen tarih ve zaman, yükleyicinin 

konumundaki zaman dilimine değil de, çevrimiçi platformun ofisinin zaman dilimine karşılık 

gelebilir. Bir videonun ne zaman filme çekildiğini doğrulamada yardımcı olacak bazı metotlar 

aşağıda yer almaktadır. 

Anlatı: Eğer video anlatılmış ise, becerikli filmciler genellikle videonun içinde tarihi, zamanı 

ve konumu belirtirler ya da bu bilgiyi gösteren bir gazeteyi ya da elle yazılmış bir notu 

kameraya doğru tutarlar. Tabi ki filmi çeken kişi bu bilgiyi uydurabilir, ama eğer bu bilgi 

videonun içinde yer alıyorsa, araştırmaya başlamak için bir nokta sağlayabilir. 

Görsel İşaretler: 2. Adımda olduğu gibi, görsel işaretler videonun çekildiği günü ve zamanı 

belirlemek için yardımcı olabilir. Weather Underground
9
 gibi web siteleri, bir konumun belirli 

bir tarih ve saatteki hava durumunu göstermektedir. Hava durumu videodaki ile eşleşiyor mu? 

Gölgeler, güneş ya da ay gibi günün hangi zamanında olduğunu gösterecek işaretler var mı? 

Belirli bir konumdaki spesifik tarihlerdeki güneşin doğuşunu ve batışını belirlemek için ABD 

Deniz Kuvvetleri’ninki gibi
10

 bir almanak kullanabilirsiniz. 

Teyit etmek: Eğer videodaki olaya birkaç insan tanıklık ettiyse, ne olduğuna dair farklı 

çevrimiçi bildiriler umabilirsiniz. Videoda filme çekilen olayın içeriğini sosyal medya ya da 

farklı bir yerdeki eş zamanlı bildirilerle teyit edebilir misiniz? GeoFeedia
11

 gibi servisler, 

verili bir yer ile ilgili dünyanın her yerinden atılan tweetleri göstermektedir. Tweetleri, 

etiketleri, Instagram fotoğraflarını ya da Facebook gönderilerini videoda belgelendirildiği 

görünen olay olduğunu teyit etmek için kullanabilir misiniz? Bu durumda, bildirilerin 

bağımsız olduğundan ve hepsinin aynı kaynağa bağlı olmadığından emin olunuz. 
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SAHADAN: MANİPULE EDİLMİŞ VİDEOLARI TESPİT ETMEK 

 

Videolar teknik olarak manipüle edilmiş ya da hazırlanmış olabilir. Sonrasında sahte olduğu 

anlaşılan videoların uyarı niteliğindeki örnekleri aşağıda yer almaktadır. 

Teknik manipülasyon: Özel efektler ya da basit bir düzenleme bile hile yapmak için 

kullanılabilir. Bu yazı
12

, parktaki bir bebeğin bir kartal tarafından kaçırılışını gösterdiğine 

inanan binlerce insan için videonun aslını açığa çıkarmaktadır. İzleyicileri, videonun gerçek 

olmadığına yönlendiren ipuçları gölgeleri, hava durumunu, bir kişinin diğer tanıklardan ya da 

yerel haber medyasından bekleyeceği bilginin eksikliğini ve öğrencileri ‘interneti işletmeye’ 

teşvik eden bir animasyon okulunun şehirdeki varlığını kapsamaktadır. Görsel ve işitsel 

netliğin eksikliği izleyicinin videodaki düzenlemeleri fark etmesini zorlaştırabileceği için, 

düşük kaliteli ya da düşük ışıklı videolar konusunda dikkatli olunuz. 

Sahnelenmiş videolar: İzleyici bir videonun tarihini, zamanını ve konumunu doğrulayabilir, 

fakat o videodaki eylemin gerçek mi yoksa sahnelenmiş mi olduğuna karar vermek neredeyse 

imkansızdır. Bölgeye, konulara ya da dile aşina olan izleyicilerin videonun sahte olduğunu ya 

da manipüle edildiğini gösteren bulguları fark etmesi daha muhtemeldir. Washington Post 

gazetesindeki iki parça şeklindeki seriler, Güney Kore’de gerçek olduğu düşünülen ama 

sonrasında paralı aktörlerin performansı olduğu ortaya çıkan bir videoyu
13

 anlatmaktadır. 

Suriye’de keskin nişancının ateşinden kaçan bir erkek çocuğunu
14

 gösteren videonun aslında 

Suriye ile ilgili olmadığını fakat Suriyeli bir vatandaşın videosuymuş gibi göstermeyi 

amaçlayan Malta’daki profesyonel bir set ekibi ve aktörler tarafından filme çekildiğini BBC 

açığa çıkarmadan önce video milyonlarca kez görüntülendi. 

 

Teşekkürler 

Christoph Koettl, Brown Moses, Storyful ve Open Newsroom Community 

 

Linkler 

1 https://images.google.com/imghp?hl=en&gws rd=ssl 
 
2 http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/ 
 
3 https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1 
 

https://images.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
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4 http://blog.witness.org/2014/02/video-exposes-police-abuse-venezuela-mexico-colombia/ 
 
5 https://www.google.com/maps/@?dg=dbrw&newdg=1 
 
6 http://www.google.com/earth/ 
 
7 http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html 
 
8 http://citizenevidence.org/2014/01/07/video-verifying-citizen-video-with-google-earth/ 
 
9 http://www.wunderground.com/ 
 
10 http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS OneYear.php 
 
11 https://geofeedia.com/ 
 
12 http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-
declared-a-fake/ 
 
13 https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-
west14ernmen-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/ 
 
14 https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-
westernmen-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/ 
 

http://blog.witness.org/2014/02/video-exposes-police-abuse-venezuela-mexico-colombia/
https://www.google.com/maps/@?dg=dbrw&newdg=1
http://www.google.com/earth/
http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
http://citizenevidence.org/2014/01/07/video-verifying-citizen-video-with-google-earth/
http://www.wunderground.com/
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
https://geofeedia.com/
http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-west14ernmen-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-west14ernmen-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-westernmen-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-westernmen-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
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ETİK İLKELER: İNSAN HAKLARI BİLDİRİMİ & SAVUNUCULUĞUNDA GÖRGÜ 

TANIĞI VİDEOLARINI KULLANMAK 

GİRİŞ 

Görgü tanığı video kamera görüntüleri, insan hakları ihlallerinin belgelenmesi açısından değerli bir 

katkı sağlayabilir. Bazı durumlarda, bu videolar istismara yönelik tek görsel belgedir ve bir hikâyeyi ya 

da araştırmayı çevreleyen sorulara önemli cevaplar verebilir. 

Fakat kamera görüntüsünü herkese açık bir şekilde paylaşıp paylaşmamaya ya da nasıl paylaşmaya 

karar vermek kolay bir süreç değildir. Bazı görgü tanığı videoları yaygın bir şekilde paylaşıldığında ya 

da kötüye kullanıldığında bireyleri ve toplulukları zarara uğratacak ve büyük bir riske sokacak 

potansiyeline sahiptir. Çevrimiçi bulunan videoların birçoğunun herkese açık olması ilk başta 

hedeflenmemiştir. Diğer videolar ise korkuya sebep olmak, zarar vermek ve şiddeti teşvik etmek 

amacıyla çekilmiştir. 

Bu gibi videolar gazeteciler, insan hakları savunucuları, belgeselciler ve araştırmacılar için bir soru 

sormaktadır: Kendi başımıza toplamadığımız görsel belgelerle karşılaştığımızda, –insan onuruna saygı 

duymaya, etkilenmiş toplulukları güçlendirmeye ve zararı en aza indirmeye yönelik bir sorumluluğu 

da kapsayarak- güvenli ve etik insan hakları pratiklerinin prensiplerini nasıl uygulayabiliriz? 

Çevrimiçi bir rapordaki YouTube videosuna bağlanmayı, videoyu bir yazının içine yerleştirmeyi ya da 

bir video montajının ya da belgesel bir filmin içine çok sayıda klipleri düzenlemeyi teknoloji kolay bir 

hale getirirken, videonun içinde yer alanlar ve videonun belgelendirdiği sorun için olası sonuçları göz 

önünde bulundurmak istersiniz. 

Etik ile ilgili zorluklara nasıl yaklaşılması gerektiğinin örnekleri, araçları ve kaynaklarının yanı sıra, 

görgü tanığı videonun etik küratörlüğüne rehberlik edecek prensiplere aşağıda yer verilmiştir. Bu 

rehber, video kamera görüntüsünün üç paydaşına ait sorumluluklara göre bölünmüştür: 

I. filme çekilen bireyler; 

II. video yaratıcıları ve 

III. izleyici. 

BU REHBER HAKKINDA 

Rehberin asıl okuyucusu araştırmacılar, gazeteciler, savunucular, arşivciler ve görgü tanığı videoyu 

raporlama, araştırma ya da insan hakları konularında belgelendirme için kullanan diğer kişilerdir. 

Rehber asıl olarak hali hazırda üretilmiş videolarla ilgili olmasına rağmen, etik ile ilgili tartışılan birçok 

görüş hem yayın hem de canlı yayın kamera görüntüsünün küratörlüğü için uygulanabilirdir. 

Son olarak, bu rehber sadece bundan ibarettir. Görgü tanığı videonun küratörlüğünü yapıp 

yapmamak ve nasıl yapılacağına karar vermek kolay bir süreç değildir. Zaman zaman, aşağıda 

belirtilen iki ya da daha fazla etik görüşleri birbiriyle uyuşmazlık içinde bulabilirsiniz ve mükemmel 
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olmayan bir kararın en iyisini ortaya koyabilmek için kendi profesyonel yargınızı kullanmak zorunda 

kalabilirsiniz. Bunu uygulayış şekliniz sizin kendi uzmanlığınıza, çalışma alanıza ve hedeflerinize bağlı 

olabilir. Burada belirtilen rehberin ve örneklerin zor kararlar alırken size yardımcı olmasını umuyoruz 

ve bu ilkeleri güncellememize ve geliştirmemize yardımcı olması için sizden gelecek olan geri 

bildirimleri bekliyoruz. 

TEMEL TANIMLAR 

Görgü Tanığı Video 

Bu rehber, ‘’görgü tanığı video’’ tanımını olay mahallinde bireyler tarafından çekilen videoları işaret 

etmek için kullanmaktadır. Bu videolar genellikle sıradan olaya seyirci olan kişiler tarafından, bazen 

aktivistler tarafından ve bazen kurbanlar, sağ kalanlar ya da istismarı gerçekleştiren failler tarafından 

çekilmektedir. Görgü tanığı videoları araştırmacılara ya da haber medyasına YouTube, Facebook ya da 

Twitter gibi çevrimiçi platformlar aracılığıyla ulaşmaktadır. Başka zamanlarda ise, araştırmacılara e-

mail, konuşma uygulamaları ya da diğer iletişim formlarıyla bir kaynaktan gönderilmektedir veya filmi 

çeken kişinin bilgisayarında ya da telefonunda bulunmaktadır. Ortak noktaları ise sizin, izleyicinin –

muhabirin, araştırmacının, film yapımcısının ya da kamera görüntüsünü değerlendiren savunucunun- 

film çekme sürecine dahil olmamış olmasıdır. Bu yüzden, videonun gerçekliği, amacı ya da bağlamı 

gibi video hakkında birçok soru aklınıza gelmektedir. Bu tarz kamera görüntüleri genellikle ‘’kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş içerik’’, ‘’UGC’’,i ‘’açık kaynak video’’ ya da ‘’yurttaş video’’ gibi terimlerle 

ifade edilmektedir. 

Küratörlük 

Bu rehber görgü tanığı videonun küratörlüğüne işaret etmektedir, yani görgü tanığı videolarını ya da 

videonun içindeki bilgiyi herkese açık olarak paylaşmanın ve bağlama yerleştirmenin yöntemlerini 

kastediyoruz.  Bu durum, bir insan hakları raporundaki YouTube URL’sine eklenen bir hiper bağlantı, 

görgü tanığı videolarının kliplerini içeren bir belgesel film, ilgili çevrimiçi videoları içeriğe yerleştiren 

bir blog, kamera görüntüsünde belgelenen bir konuda yazan bir makale, konumuna göre videoları 

yerleştiren bir interaktif harita, ya da kamusal alanda görgü tanığı kamera görüntüsünü diğer 

araçlarla paylaşmak şeklinde olabilir. 

Küratörlüğe karşı Koruma 

Küratörlük süreci, kamera görüntüsünü spesifik bir yasal ya da savunma bağlamında kullanılma 

potansiyeli açısından korumaktan ayrılmaktadır. Bu yüzden, örneğin, videodaki yüzlerin 

bulanıklaştırılarak düzenlenmesini tavsiye ettiğimizde, bu yöndeki rehberlik videonun kamusal olarak 

paylaşılmasını amaçlamaktadır. İnsan hakları savunucuları, videoları yerel savcılar gibi seçkin bir 

izleyiciyle paylaşma potansiyeline karşılık orijinal kamera görüntüsünün arşivlenmiş bir kopyasını 

tutmak isteyeceklerdir. 

Aslında, ilk adım olarak, değerli bir belge sağlayabilecek kamera görüntüsüyle çalışan kişilere videoyu 

kaydetmelerini ve bir kopyasını arşivlemelerini öneriyoruz. Çevrimiçi platformların hizmet kullanım 

                                                           
i
 UGC: User-generated content – Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik 
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şartlarının ihlalini de kapsayarak, insan hakları istismarı ile ilgili birçok video, çeşitli sebeplerden 

dolayı web sitelerinden kaldırılmaktadır. Kamusal izleyici için videonu küratörlüğünü yapmayı 

planlayın ya da planlamayın, videonun bir kopyasını kaydetmek videodaki görsel belgenin 

korunmasını sağlayacaktır.  

Arşivlemeyle ile ilgili daha fazla kaynak için, Activist’s Guide to Archiving Video’ ya1 bakınız. 

I. FİLME ÇEKİLEN BİREYLERE KARŞI SORUMLULUK 

ETİK BELGELENDİRMENİN PRENSİPLERİ 

İnsan hakları, gazetecilik ve belgesel film yapımı alanlarında, genellikle raporlamadaki kişilere 

gelebilecek ‘‘zararı en aza indirme’’ gibi bir arzuyla iş birliği içinde olan bir etik uygulamalar geleneği 

vardır. Bu pratikler, görüşülen ve filme çekilen bireylerin bilgilendirilmiş rızasını almayı ve kişilerin 

hikâyelerini belgelendirmenin ve paylaşmanın muhtemel risklerini değerlendirmeyi kapsamaktadır. 

Video üretimine katılmamış olan küratörler, bireylerin filme çekilmek konusunda rızalarının olup 

olmadığını ve videoyu paylaşmanın onlara zarar verip vermeyeceğini değerlendirirken daha çok 

zorlanmaktadırlar. Bu bölüm, görgü tanığı kamera görüntüsünde filme çekilen bireylere ve 

topluluklara gelebilecek zararın riskine işaret etmektedir ve bu riskleri değerlendirmek, ölçmek ve 

göstermek için stratejiler sağlamaktadır. Öncelikle, etik belgelendirmenin arkasındaki bazı ana 

konseptleri gözden geçirelim. 

ONAY 

Bireyin resmini ya da hikâyesini kaydetmek ya da yayınlamak için kişinin bilgilendirilmiş onayını almak 

sorumlu ve etik belgelendirme için çok önemlidir. Bazı insanlar, kişisel sebeplerden ya da 

güvenlikleriyle ilgili endişelerden dolayı yaşamlarının ve deneyimlerinin özel kalmasını ya da 

hikâyelerinin anonim bir şekilde paylaşılmasını tercih etmektedirler.  

Bilgilendirilmiş onay, filme çekilen bireylerin, videonun amacını ve videonun potansiyel izleyicisini 

anlamasını ve ayrıca videoda görünmenin getirdiği riskleri anlamasını içermektedir. Filme 

çekileceğine onay vererek, birey videoya katılmaya ve oluşabilecek potansiyel riskleri varsaymaya 

karar vermektedir. Bu karar mutlaka kalıcı değildir; onay veren bazı kişiler derinlemesine 

düşündükten sonra ya da değişen güvenlik risklerinden dolayı kararından pişmanlık duyabilir. Bireyin 

onay konusundaki kararının zaman içinde değişebileceğine saygı duymak önemlidir. 

İnsan hakları, gazetecilik ve belgesel film yapımında bilgilendirilmiş onay alınması pratiği süregelen bir 

gelenek olmasına rağmen, bu mesleklerin dışında kalan bireyler bu konseptin farkında değillerdir ya 

da filme aldıkları bireylerin onayını almak için talepte bulunmaya fırsatları yoktur. Bazı videolar 

vatandaşların kamerada olduklarının farkında olmadan kaydedilmektedir. Bazı insan hakları 

videolarında, filmi çeken kişi aynı zamanda fail konumundadır ve kurbanın kimliğini açığa çıkartmak 

da aslında bir istismardır.  

(8. sayfadaki Fail Kamera Görüntüsü ile ilgili bölüme bakınız) 
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HEDEFLENEN İZLEYİCİ VE KULLANIM 

 Çevrimiçi bulunan her görgü tanığı kamera görüntüsü kamuya açık olarak paylaşılma amacıyla 

yaratılamamıştır ve yüklenmemiştir. Kişi, belirli ve sınırlı bir izleyici kitlesi için kaydedilmesine rıza 

göstermiş olabilir, kaydının geniş dolaşımlara girmesi için değil.  

2014 yılında Hollywood ünlülerinin nü fotoğraflarını ele geçirmek için2 çevrimiçi hesaplarının saldırıya 

uğradığı durumu değerlendirelim. Ünlülerin kişisel çevrimiçi hesapları yasa dışı bir şekilde ele 

geçirilince, birçok kişisel fotoğraf kamusal olarak çevrimiçi ulaşılabilir olmuş ve yaygın bir şekilde 

paylaşılmıştı. Fakat çekilen kamera görüntüsü için ünlülerin niyetleri şüphesiz bu değildi: asıl onayları 

sadece belirli bir izleyiciye ve belirli bir amaçla verilmişti. Daha genel bakıldığında ise, bireyler sadece 

sınırlı sayıdaki arkadaşlarının ya da takipçilerinin göreceği düşüncesiyle veya sosyal medya 

hesaplarındaki bilgiyi kimin görebileceğine belirleyen gizlilik ayarları ile ilgili net bir kavrayışa sahip 

olmadan bilgilerini sıklıkla Facebook ya da Twitter da paylaşmaktadırlar. 

GÜVENLİK, ONUR & GİZLİLİK 

Videonun aslında var olan bireysel bir hikâyeyi iletme gücü kamera görüntüsünün içinde yer alan 

bireylerin ve toplulukların güvenliğini, onurunu ve gizliliğini etkileyecek bir potansiyeldir. Örneğin, 

cinsel istismar ile ilgili bir video istismara uğramış bireyi utandırma, yeniden mağdur etme ve 

tehlikeye sokma potansiyeline sahiptir. İnsan hakları savunucularının genişçe dolaşıma giren kamera 

görüntüleri, baskıcı hükümetler tarafından kişileri tutuklanmanın ya da şiddetin hedefi haline 

getirebilir. Bir polis memurunun üstleri arasındaki yolsuzluğu tanımlayan ifadesi polis memurunun 

işini kaybetmesine ya da daha kötüsüyle karşılaşmasına sebep olabilir. 

Kamerada tanımlanan insanların ötesinde kamera görüntüsünün yayınlanmasıyla riske giren başka 

insanların olabileceğini unutmayın. Örneğin, bir toplantıda bir kişi kamerada göründüyse, kişinin iş 

arkadaşlarının da orada olduğu sonucuna varılabilir. Eğer bir kişi yerel yetkililerin aleyhinde 

konuşurken filme alınırsa, o kişinin bütün ailesi de cezalandırılma tehlikesinde olabilir. Bir kişinin 

kameradaki şahitliği diğer insanların ve onların konumlarının adlandırılmasını içerebilir. 

Potansiyel zarar ayrıca kameraya yakalanan istismarın failleri için de geçerlidir. Bu nokta özellikle adil 

yargılama savunuculuğu yapan ya da iddia edilen failleri işkence riskine maruz bırakmak istemeyen 

insan hakları grupları için önemlidir.  

PROFESYONEL YARGI 

Bir videoda bilgilendirilmiş onayın göstergeleri olmadığında, bir küratör kamera görüntüsünü 

kullanmanın filme alınan bireylerin ya da toplulukların onayını, gizliliğini veya onurunu ihlal edip 

etmediği hakkında profesyonel bir yargıda bulunmalıdır, aksi halde kişileri zarar görebilecekleri bir 

duruma sokabilir. Filme alınan kişilere yönelik potansiyel risklerle ilgili bilgilendirilmiş bir 

değerlendirme yapmak için aşağıda yer alan adımları takip ediniz. Bu riskleri en aza indirirken, kamera 

görüntüsünün küratörlüğünü nasıl yapacağınıza karar vermek için farklı faktörler üzerinde düşünün.  
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1. ADIM 

ONAYI DEĞERLENDİRMEK 

Belirli görsel ipuçları bireylerin kayda rıza gösterip göstermediğini değerlendirmek için izleyiciye 

yardımcı olabilir. 

Üzerine düşünülecek sorular: 

 Video kamusal mı yoksa özel bir alanda mı kaydedilmiş? 

 Vatandaş kameranın farkında gibi mi gözüküyor? 

Vatandaşın filme alınmak için verdiği onayın eylemliliğini değerlendirirken, tutuklular, çocuklar, 

zihinsel engelli kişiler gibi hassas popülasyonlara karşı özellikle duyarlı olunuz çünkü bu kişiler videoda 

olmanın risklerinin farkında olmayabilirler ya da videoda olup olmamaya karar vermek için bir 

özerkliğe sahip olmayabilirler.  

Eğer görsel ipuçları, görgü tanığı videosunda filme alınan kişilerin kamerada olduklarının farkında 

olduğunu ya da filme alınmaya istekli olduğunu gösterse bile, kişilerin kaydedilmeye karşı 

bilgilendirilmiş onayı verip vermediklerini kesin bir şekilde değerlendirmek neredeyse imkânsızdır. 

Örneğin, eğer video bir protesto ya da şiddetli bir tartışma gibi kamusal bir alanda çekildiyse, kişiler 

filmin ‘’dışında kalmayı’’ başaramamış olabilirler. Bu kayıtların dağıtılıp dağıtılmayacağını ve ne 

ölçüde, kime ve ne amaçlarla dağıtılacağını öğrenmek için bir yolları olmamış olabilir. 

2. ADIM 

HEDEFLENEN İZLEYİCİYİ DEĞERLENDİRMEK 

Bilgilendirilmiş onay, amacın anlaşılmasına ve kamera görüntüsünün izleyicisine bağlıdır. Eğer bir kişi 

orijinal kayda bilgilendirilmiş onay verirse, bu onay gelecekteki beklenmeyen kullanımlar için de 

devam etmemektedir. Örneğin, bir tutuklu cezaevindeki hücresinde alınan bir kaydın insan hakları 

raporunda kullanılmasına rıza gösterebilir, fakat aynı kamera görüntüsünün eğlence amaçlı 

kullanılmasına rıza göstermemektedir. 

Bireylerin kendi resimlerini, kimliklerini ve hikâyelerini paylaşmak için verdikleri onayı düşünürken, 

aşağıda yer alan soruları sorunuz: 

 Onay, videonun belirli bir izleyici ve/veya kullanım için paylaşılacağı anlayışıyla mı verildi? 

 Kamera görüntüsüne maruz kalmak videoda yer alan kişilerin gizliliğini, onurunu ve 

güvenliğini nasıl etkilemektedir? 

 Diğer videolarla ve bilgiyle videonun sunuluş şekli nasıldır? 

 Filme alınan bireyler sizin videoyu yapmak istediğiniz amacın kullanımına onay veriyor 

mu? 

Organizasyonunuz ya da yayınınız belirli bir izleyiciyi hedeflese de, küratörlüğünü yaptığınız kamera 

görüntüsünün dünyanın her yerinde çevrimiçi olarak dolaşmayacağını ve filme alınan topluluğa geri 

dönmeyeceğini sanmayın.  
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(Kamusal alandaki hassas bilginin ele alınmasıyla ilgili Kızıl Haç Uluslararası Komitesi’nin rehberliği için 

sayfa 9’daki ‘’Bir Uzmandan’’ bölümüne bakınız) 

3. ADIM 

RİSKLERİ DEĞERLENDİRMEK 

Kamera görüntüsünü herkese açık bir şekilde paylaşmanın nasıl bir zararı olabileceğini düşünün. 

Gizlilik kavramının, şiddet risklerinin, sosyal marjinalleşmenin ve baskının bir toplumdan ya da 

kültürden diğerine tek tip olmadığını göz önünde bulundurun. Örneğin, ABD’de protestolar gibi 

‘’kamusal’’ olayların belgelendirme için meşru olduğuna yönelik genel bir düşünce vardır. Fakat diğer 

ülkelerde protestocular aktivizmde bulunduklarında baskının hedefi olmaktan kaçınmak için 

kimliklerini gizli tutarak önlemler almaktadırlar. Videonun kaydedileceği yerdeki topluluğun sosyal 

normlarına ve güvenlik durumuna karşı duyarlı olan birisine, kamera görüntüsünü paylaşmanın 

bireylerin gizliliğini ihlal edip etmeyeceği veya insanları ya da toplulukları riske sokup sokmayacağı 

ihtimalini değerlendirmek için danışınız.  

4. ADIM 

ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖLÇMEK 

Savunucular, gazeteciler ve kriz müdahale ekipleri bir insan hakları sorununu ve insani sorunu 

belgelendirdiklerinde, genellikle ‘’kamu menfaatinin’’ iyiliği için yapmaktadırlar – bir suçu ya da ciddi 

bir kabahati açığa çıkarmanın, kamu sağlığını ve güvenliğini korumanın, bilgili ve bağlantılı 

vatandaşlığa katkıda bulunmanın kamunun ilgisinde yattığı düşüncesi vardır. Kamu menfaati ile ilgili 

konuları açığa çıkarmak ve değişime motive etmek için video güçlü bir araç olabilir. 

Fakat, istismarı açığa çıkarma yönündeki bu motivasyon ve onay, güvenlik ve onur ile ilgili düşünceler 

arasında daimi bir gerilim söz konusudur. Örneğin, bir kişi hapishanedeki işkenceyi gösteren bir 

videoyu görünce şok olabilir ve videonun istismar kurbanları üzerindeki etkisini düşünmeden 

haberlerde yayınlamaya kalkışabilir. (Sayfa 8’daki ‘’Fail Videoları’’ bölümündeki Malezya’dan verilen 

örneğe bakınız) 

İnsan hakları değerleriyle genellikle neyin uyuşmadığını ölçmek için yukarıda belirtilen prensipleri 

düşünün. Aşağıda, bu değerlerin nasıl uyuşmadığını gösteren birkaç tane örnek yer almaktadır: 

 Kamu menfaatine karşılık bireysel risk: Adaletsizliği açığa çıkarmak kamu yararı için 

büyük potansiyel taşısa da, kameraya düşüncelerini dile getiren bireyler için güvenlik 

riskleri söz konusu olabilmektedir. Vatandaşlar kendi hikâyelerini paylaşmanın potansiyel 

faydasına olan inançlarından dolayı, bu riskleri anlamalı ve onları kabul etmeye rıza 

göstermiş olmalıdırlar.  

 Kamu menfaatine karşılık suçlananın hakları: Bu durum genellikle istismarın faillerinin 

kimliğini açığa çıkartan videolarda gündeme gelmektedir. Bazı insan hakları örgütleri, 

faillerin güvenliği korumak ve adil yargılama haklarını sağlamak için videolarda faillerin 

yüzünü bulanıklaştırmaktadır, ama diğerleri ise failleri yaptıkları eylem için yükümlü 
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tutmak amacıyla kimliklerini açığa çıkarmaktadır ve failleri hâkim karşısına çıkarmak için 

topluma baskı kurmaktadır. 

 Kamu menfaatine karşılık bireysel onur: Bir kişinin kendi istismarını açığa çıkarması 

bireyin onurunu ihlal etse de, birey isimsiz olmak yerine insanlar tarafından tanınır hale 

geldiğinde kurban için daha büyük bir savunma ortaya çıkabilir. Örneğin, Fiji’de tutukların 

uğradığı polis şiddetini belgelendiren bir video ortaya çıktığında, kurbanlardan birinin 

annesi kendi oğlunu tanıyabilmiş ve adalet için savunabilmişti.3 

Küratörün sorumluluğu, özellikle filme çekline bireylerin kaydedilmek için bilgilendirilmiş onayını 

vermediği durumlarda, görgü tanığı videolarını paylaşırken muhtemel olan risklerle insan hakları 

ihlalini açığa çıkarmakla amaçlanan sosyal faydayı ölçüp tartarak kendi profesyonel yargısını 

kullanmaktır. Videonun gösterilmesi ve dağıtılmasından sonra hassas bir konumdaki kişiler için 

beklenmedik bir zarara sebep olma olasılığını en aza indirecek bir denge tutturmaya gayret edin. 

Riskleri en aza indirirken, istismarı açığa çıkartabileceğiniz yollar için aşağıda yer alan bilgilere bakınız.  

STANDARTLAR OLUŞTURUN 

Örgütünüzün içerisinde kamera görüntüsünü nasıl kullanacağınıza rehberlik edecek standartlar 

oluşturun ve deneme yapmadan önce takımınızın iyice anladığından emin olunuz. Filme alınan 

bireylerin bilgilendirilmiş onayını almadan videoları paylaşacağınız durumlar mevcut mu? Görgü tanığı 

videolarda istismara uğramış kurbanların yüzlerini her zaman bulanıklaştıracak mısınız? Faillerin 

yüzlerini bulanıklaştıracak mısınız? Görgü tanığı kamera görüntüsünü yayınlamamaya, içine 

yerleştirmemeye ya da bağlantı kurmamaya ne zaman karar vereceksiniz? 

Kamera görüntüsünü nasıl dağıtacağınızı ve dağıtıp dağıtmayacağınızı belirlemek amacıyla sorulması 

gereken sorular için kendi kontrol listenizi oluşturun ya da bu rehberin sonunda verilen kontrol 

listesini kullanın. 

İSTİSMARI AÇIĞA ÇIKARIRKEN ZARAR NASIL EN AZA İNDİRİLEBİLİR 

İstismarın kamera görüntüsünün olması illa ki herkese açık olarak paylaşılması gerektiği anlamına 

gelmemektedir, eğer bu şekilde yapılırsa filmle alınan bireylere potansiyel olarak zarar verebilir. 

Kamera görüntüsünü göstermemeyi tercih edebilirsiniz ve görüntü yerine izleyicinize videonun bir 

açıklamasını verebilirsiniz. Alternatif olarak, bir videoyu paylaşmadan önce kimlikleri gizli tutmayı 

tercih edebilirsiniz: 

BİREYLERİ ANONİMLEŞTİRMEK 

Bir bireyin kimliğini gizli tutmak istediğinizde göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır. 

Aşağıdaki yer alanları kontrol ederek kişiyi tanımlayıcı bütün bilgilerin kaldırıldığından emin olunuz: 

 Yüz ve Ses Tanınırlığı: Yüzleri bulanıklaştırmak için bir video düzenleyicisi ya da YouTube 

yüz bulanıklaştırma aracını4 kullanın. Tanınmaz olana kadar bulanıklaştığında emin olunuz 

ve bunu görsel bilginin yeniden düzenlenemeyeceği bir şekilde yapınız. Eğer sesler de 

bireyin kimliğini riske sokuyorsa, sesi gizlemek için bir ses düzenleyicisi kullanın. 



   
 

17 
 

 Diğer ipuçları: Kamera görüntüsündeki kıyafetlerin, dövmelerin, ifadelerin ve diğer işitsel 

ve görsel bilgilerin isimler, başlıklar, plakalar ya da adresler gibi tanımlayıcı bilgileri açığa 

çıkarmadığını kontrol ediniz. 

 Meta veri: Videonun nerede ya da kim tarafından kaydedildiğini ortaya çıkaran kamera 

görüntüsüne ilişik bir meta veri varsa, bu veriler de bireyleri tehlikeye sokabilir. Videoyu 

herkese açık bir şekilde paylaştığınızda, bu tanımlayıcı bilgileri ortaya çıkarmayacak bir 

şekilde yapınız. Bu durum, bir kişinin kimliğini ve konumunu açığa çıkartabilecek ilgili 

sosyal medya gönderilerinin kullanımının ve paylaşımının sınırlandırılmasını kapsayabilir. 

Örneğin, Twitter’da ya da Facebook’da bir video içeren mesajın yeniden tweet edilmesi 

ya da yeniden gönderilmesi hesabın sahibini kasıtlı olmayarak da olsa açığa çıkartabilir. 

Birden fazla vatandaşın yer aldığı durumlarda (isyan gibi), araştırmanızın odağı olmayan bireylerin 

kimliğini kasıtlı olmayarak açığa çıkarmamaya dikkat ediniz. 

ÖNEMLİ ÖRNEKLER 

1. Örnek: Genç bir Suriyeli çocuğun bir diğer çocuğu dövdüğü ve kamerada görünmeyen yetişkinlerin 

şiddeti desteklediği bir videoyu anlatan bir yazıda,5 WITNESS çocukların yüzlerini bulanıklaştırarak 

videonun düzenlenmiş versiyonunu paylaştı. 

2. Örnek: Amnesty International, Nijerya ordusunun üyeleri tarafından gerçekleştirilen insan hakları 

ihlallerinin kamera görüntüsünü aldı. Dövülmelerin ve öldürmelerin yer aldığı görgü tanığı videolarını 

rapor eden videoda,6 kurum kurbanların ve faillerin gizliliğini korumak için yüzlerini bulanıklaştırdı.  

3. Örnek: Kahire’de meydana gelen bir cinsel saldırıyı7 rapor eden New York Times kamera 

görüntüsünü paylaşmak yerine videoyu metin şeklinde anlattı. 

SAHADAN: WITNESS HOMOFOBİK BİR SALDIRIYI FİLME ÇEKİYOR 

Jamaika’dan bir video bu sorunların birkaçını örneklemektedir. Video, gay olduğu farz edilen genç bir 

erkeğin üniversitedeki bir sınıfta güvenlik görevlileri tarafından dövülürken bir kalabalığın izlediğini ve 

pencereden doğru filme çektiklerini belgelendirmektedir. Video istismarı belgelendirirken, herkese 

açık bir şekilde dağıtılan ham video birkaç sebepten dolayı sorunsaldır: 

 Onay: Kurban kaydedilmesine onay verebilecek bir pozisyonda değildi. 

 Onur & Yeniden mağdur etme: Videonun dağıtılması, uzun zaman sonra bile kişinin 

travmatik deneyimi yeniden yaşamasına sebep olabilir. 

 Güvenlik: Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Jamaika’da bir bireyin gay olduğu algısı 

şiddetin hedef bulmasına sebep olabilir. Bu kamera görüntüsünün dağıtılması kurbanın 

gay olarak algılanmasına (gay olsun ya da olmasın) sebep olabilir ve daha fazla zarar 

görme tehlikesi yaratabilir. 

Görgü tanığı video çevrimiçi bulunabilse de, yerel yayıncılar televizyonda kamera görüntüsünü 

gösterecekleri zaman etik bir karar alıp kurbanın yüzünü bulanıklaştırdılar. Bu müdahale videonun 

dağıtımındaki potansiyel zararın bazı yönlerini işaret etse de, kusurlu bir karardır. Kimliği gizli 
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tutulduğu halde, kurban yaşadığı deneyimin ulusal televizyonda oynatılmasına hala katlanmak 

zorundadır. Haber ağları, üniversite kampüsündeki homofobik şiddeti açığa çıkarmanın haber 

değeriyle videonun yayınlanmasının potansiyel zararını ölçüp tarttılar ve zararı en aza indirirken 

istismarı açığa çıkartacak profesyonel bir yargıda bulundular.  

ÇIKARILACAK DERS 

Görgü tanığı video istismarı açığa çıkartırken, kurbanları daha fazla zarar görme riskine de sokabilir. 

Bu durumda, yerel medya, videonun düzenlemiş halini yayınlayarak kurbanın gizliliğini koruyan ve 

böylece daha fazla zarar görme riskini en aza indiren bir şekilde haber yaptı. 

FAİL VİDEOLARI 

İnsan hakları ihlalini belgelendiren birçok videolar faillerin kendisi tarafından çekilmiştir. Bu durum, 

istismarcıların amaçlarına hizmet etmeden ihlalleri rapor etmek isteyen gazeteciler ve insan hakları 

savunucuları için eşsiz bir zorluk yaratmaktadır. Aşağıda birkaç örnek yer almaktadır: 

  Malezya’da polis memurları, tutukları istismar ettiklerini cep telefonlarıyla filme çektiler8 

ve kendi aralarında kamera görüntüsünü paylaştılar. Videolar 2005 yılında herkese açık 

hale geldiğinde, videolar polis memurlarının kadın tutukları soyunup yere çömelmeye 

zorladıklarını ve ayrıca kişilerin başka onur kırıcı durum ve istismara katlandıklarını 

göstermiştir. 

 Rusya’daki bir nefret kampanyasında,9 failler gay gençliği bir buluşma mekanına 

çekebilmek için çevrimiçi arkadaş bulma sitesini kullandılar ve buluşma noktasında 

kurbanlarını taciz ve istismar ettiler. Kurbanları ailelerine ve topluluklarına açıklama 

tehdidiyle alay ederken saldırıları filme aldılar ve sosyal ağlarda videoları paylaştılar. 

 El kaide ve İŞİD gibi terörist gruplar için şiddet içerikli videolar popüler bir araç haline 

geldi. Bu grupların rehinler ve infazlar ile ilgili videoları korkuya sebep olmak, destekçileri 

dinamikleştirmek ve para toplamak amaçlarını taşımaktadır. 

Her zaman olduğu gibi, filmi çeken kişinin ya da filmi yükleyenlerin niyetini sorgulamak yardımcı 

olacaktır. Kendinize aşağıdaki soruları sorunuz: 

 Video korkuyu tetiklemek için mi yaratıldı? 

 Bir bireyi ya da toplumu insanlıktan çıkarmak için mi? 

 Şiddeti göz alıcı hale getirmek ve bir örgüte yeni üyeler almak için mi? 

 İstismarcıların kendilerini eğlendirmek ve birbirleri arasında taktik paylaşmak için mi? 

 İzleyen kamunun aklını karıştırmak ya da yanlış yönlendirmek için mi? 

 Rusya’dan verilen örnekte olduğu gibi videonun kendisi istismarın bir parçası mı? 

İnfaz ve rehin videoları gibi bu durumların birçoğunda, kamera görüntüsü bir araştırma ya da gelişen 

haber hikâyesi için önemli bilgi sağlayabilir. Malezyalı tutukluların istismarında olduğu gibi 

diğerlerinde ise, kamera görüntüsü toplumsal tartışma yaratabilecek bir istismarla ilgili kanıt 

sağlayabilir ve adalet ve hesap verilebilirlik için gösterilen çabalara katkı sağlayabilir.  



   
 

19 
 

Fakat istismarı açığa çıkarmak için faillerin çektiği videoları kullanmanın bir zorluğu kişilerin yeniden 

mağdur edilmesidir. Hassas ve genellikle insanlık dışı bir durumda belgelendirilen kurban, 

kaydedilmeye onay veremeyecek durumdadır. Bu tarz bir olayı herkese açık bir şekilde paylaşmak 

psikolojik travmaya sebep olabilir. Kişilerin kimliklerini açığa çıkartarak, videolar etkilenmiş kişileri 

daha fazla ayrımcılık ve istismara maruz bırakabilirler. 

Malezya’daki hapishanelerdeki kamera görüntüleri yerel televizyonda yayınlandığında, o zamana 

kadar tahliye edilmiş ve evinde yaşamaya başlayan hayatta kalanlardan birisi kendisinin ekranda 

olduğunu fark etti ve Washington Post gazetesine10 ‘’Şaşırmıştım ve kızgındım ve tekrar utanmıştım’’ 

dedi. Videolar istismarı kamuoyunun bilgisine sunduğu için memnun olsa da, insanların videoları 

dolaşıma sokmayı bırakmalarını istedi.11 

Bir görgü tanığı video filme alınan bireylere ya da topluluklara potansiyel olarak zarar verebilecekse, 

istismarı rapor ederken bu riski en aza indirecek önlemler alınız. Örneğin, İnsan Hakları İzleme Örgütü 

Rusya’da LGBT bireylere yönelik istismarı rapor ederken, kişilerin kimliğini gizli tutmak için istismara 

uğrayan erkeklerin yüzlerini bulanıklaştırarak faillerin kamera görüntülerini kullandığı bir video12 

üretti. Rehin alınma ve infaz videoları hakkında haber yapan birçok gazete, rehin alanların politik ve 

siyasi amaçlarına suç ortağı olmaktan kaçınmak için video ile bağlantı (link) kurmadan ve videoları 

paylaşmadan haber yapmaktadırlar. 

BİR UZMANDAN: HASSAS BİLGİYİ YÖNETMEK 

Professional Standard for Protection Work yayınında Uluslararası Kızılhaç Komitesi silahlı çatışmanın 

ve şiddetin olduğu diğer çevrelerdeki hassas bilgiyi yönetmeye yönelik insan hakları ve insani 

kuruluşlara standartlar ve kılavuzlar sağlamaktadır. Bunlar esas olarak insan hakları ve insani 

kuruluşlar için amaçlansa da, kılavuzlar diğer birçok aktörler ve durumlar için de uygundur. 

Internet’ten edinilmiş kişisel bilginin kullanımı ile ilgili aşağıdaki tavsiye yer almaktadır:  

Internet’te bulunan bilginin orijinal kaynağını tanımlamak ve bu verinin ilgili olduğu kişilerin 

bilgilendirilmiş onayıyla, bilginin adil bir şekilde / yasal bir şekilde edinilip edinilmediği tespit 

etmek genellikle çok zor hatta neredeyse imkânsızdır. Diğer bir deyişle, İnternet’te erişilebilir 

olan kişisel veri her zaman, kamusal alanda bilgi paylaşmakla ilgili olan bireylerin bilinçli 

seçimleri sonucunda orada değildir. 

Bilginin tekrar ele alınabilir olması muhakkak ‘’kamuya açık’’ olması anlamına gelmemektedir. 

Bir kişi, verisini kullanılacağı bireyin onayını doğrulamak gibi bir göreve sahiptir. Bu tarz bir 

onay gerçeğe uygun şekilde edinilemezse, kurbanların ya da tanıkların tanımlanmasına izin 

veren bilgi, ancak ve ancak kişilerin korunması sağlandığı zaman kamusal alanda 

yayınlanmalıdır. Şüpheye düşmeniz durumunda, bireysel işaretler olmadan sadece toplu 

veriyi göstermeniz tavsiye edilmektedir. 

-ICRC’nin Professional Standards for Protecttion Work13 yayınının 96. Sayfasından alınmıştır. 
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II. FİLMİ ÇEKEN KİŞİYE KARŞI SORUMLULUK 

Görgü tanığı videonun küratörlüğünü yapmak bir başkasının içeriğine yeni bir bağlam 

kazandırmaktadır. Bu bölüm, kaynağa itibar etmek, film yapımcısının ve dağıtıcının güvenliğine 

değinmek ve kendi amaçları etrafında şeffaflık sağlamak gibi konulara da yer vererek bunu 

gerçekleştirmenin etik ile ilgili sorunlarına işaret etmektedir.  

KAYNAĞI BULMAK 

Film çeken birçok kişi, kamera görüntüsünü kendi kişisel ya da kurumsal kanallarında ve sosyal medya 

hesaplarında paylaşan profesyoneller, yurttaş gazetecileri ya da aktivistler olarak insan hakları 

sorunlarını kasıtlı olarak belgelendirmektedir. Diğer durumlarda, görgü tanığı tarafından alınan 

kamera görüntüsü kişilerin maruz kalabileceği tehlikelerden dolayı anonim olarak paylaşılmaktadır. 

Fail kamera görüntüleri ise genellikle yaptıkları istismarın havasını atmak için grubun kendi iletişim 

kanalına yüklenmektedir; başka zamanlarda ise kamera görüntüsü, anonim kalmak için tedbirler alan 

bir muhbir tarafından sızdırılmaktadır.  

Görgü tanığı videonun çevrimiçi paylaşıldığı yolların çeşitliliği düşünüldüğünde, sosyal medyaya 

videoyu yükleyen kişinin videoyu filme alan kişiyle aynı olduğunu farz edemezsiniz. Sorunu daha da 

karmaşıklaştıran bir başka unsur ise aynı kamera görüntüsünün çevrimiçi yayınlanan çeşitli 

versiyonlarının olmasıdır. 

Bir videonun kaynağına ilişkin etik ve güvenlik ile ilgili muhtemel sorunları düşünmeye başlamak için, 

ilk önce kaynağın kim olduğunu belirlemelisiniz. Videoyu orijinal olarak kim filme aldı? Kim dağıttı? 

Aynı kişi miydi? Bir takımın içindeki farklı insanlar mı? Farklı amaçlara sahip farklı insanlar mı? 

Bütün bu sorulara emin olarak cevap veremeyebilirsiniz, ama bu soruları sormak kamera 

görüntüsünün orijinal amacını ve videoyu paylaşmanın muhtemel güvenlik risklerini 

değerlendirmenize yardımcı olabilir. Kaynağın kimliğini incelemek, videonun içeriğini değerlendirmek 

için gerekli olacak bağlamı izleyicinize aktarmanızı sağlayacaktır.  

KAYNAĞIN GÜVENLİĞİNİ DİKKATE ALIN 

Riskli Durumlardaki Görgü Tanığı 

Çatışmalı durumlarda ya da son dakika olaylarında, olay mahallinde kamera görüntüsü alan ve sosyal 

medyada paylaşan görgü tanıkları olabilir. Eğer bu tarz film yapımcıları ile iletişim halindeyseniz, bu 

kişilerin güvenliklerini, getirecekleri kamera görüntüsüne duyulan arzunun önünde tutunuz. (Bu tarz 

bir durumda görgü tanığı ile iletişim kurmak konusunda rehberlik için aşağıdaki ‘’Bir Uzmandan: 

Görgü Tanıklarını Güvende Tutmak’’ bölümüne bakınız).  

Anonim Filmciler 

Güvenlik sebeplerinden dolayı filmi çeken kişinin ve/veya videoyu yükleyen kişinin anonim kalmak 

istediği durumlar vardır. Gazetecilerin ve aktivistlerin ciddi riskler altında çalıştıkları yerlerde, yurttaş 

medyası kurumları kimlikleri anonim kalan filmcilerin çektiği videoları dağıtırlar. Farklı bir senaryoda, 
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bir muhbir meslektaşları tarafından işlenen suçları gösteren kamera görüntülerini sızdırabilir ve 

yükleyicinin kimliği, kişinin zarar görmesinin önlenmesi için kasıtlı olarak gizli tutulur. 

İstismarı açığa çıkardığı için tehlikede olabilecek ve anonim kalmak için tedbirler almış bir filmcinin ya 

da dağıtıcının kamera görüntüsüyle ilgileniyorsanız, kaynağın anonimliğini koruduğunuzdan emin 

olunuz.  Kamera görüntüsü,  kaynağın ya da kişinin konumunu tanımlayacak  – video dosyasının içine 

yerleştirilmiş teknik ya da betimleyici bilgi- meta veri içeriyor mu? Videonun yer aldığı platform 

kaynak hakkında tanımlayıcı bilgi ortaya çıkarıyor mu, eğer çıkarıyorsa, kaynak bunun farkında mı? 

Videoyu araştırırken kaynağın kimliğini öğrenirseniz, bu kimliğin herkese açık bir şekilde ortaya 

çıkarılması halinde filmi çeken kişiye vereceği riski değerlendiriniz. Eğer filmi çeken kişiyle iletişim 

halindeyseniz, e-maillerinizi ve konuşmalarınızı şifrelemeyi göz önünde bulundurun. 

BİR UZMANDAN: GÖRGÜ TANIKLARINI GÜVENDE TUTMAK 

Online News Association 

Online News Association’ın Build Your Own Ethics Code projesi 2014 yılında bir grup gazeteciler 

tarafından basın odalarına ve muhabirlere modern gazetecilikteki etik ile ilgili sorunlarda yardımcı 

olması için oluşturuldu. Bu rehber, yurttaş gazetecilerinin risklerini en aza indirmek için aşağıdaki 

tavsiyeleri vermektedir: 

 Güvende kalın: Gazeteci -suç mahalli, felaket ya da savaş alanı gibi- tehlikeli bir yerde 

bulunan bir toplum üyesi ile iletişim kurduğu zaman, gazeteci toplumun üyesini güvende 

kalmaya sevk etmelidir. Profesyonel olmayan gazetecilere tehlikeli yerlerden içerik 

getirmesi asla sorulmamalıdır.  

 Bazen, talep bile etmeyin: Haber kuruluşları kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriğin 

peşindeyken toplumun bir üyesiyle kurduğu iletişimin bile kişileri tehlikeye sokabileceğini 

göz önünde bulundurmalıdır, çünkü bu durum kişilerin olay mahallindeki varlığını açığa 

çıkartabilir ya da küçük bir iletişim eylemi dikkatlerini güvende kalmaktan başka bir şeye 

çekebilir. Bazen tehlike geçene kadar beklemek en iyi seçenektir. 

 Duyarlı olun: Yurttaş gazetecisinin duygu durumu konusunda duyarlı olunuz. İlk defa 

ulaştığınız birisine endişe verici bir bilgi veriyor olabileceğinizi unutmayınız. Daha yeni 

büyük bir kişisel kayıp yaşayan kişilerle iletişim kurarken özellikle duyarlı olunuz ve bu 

durumda kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriğe erişmenizin gerekip gerekmediğini 

düşünün.  

- Online News Association’ın Build Your Own Ethics Code projesinin ‘’User-Generated Content’’14 

bölümünden alıntı yapılmıştır, AP sosyal medya editörü Eric Carvin tarafından derlenmiştir. 

‘Tow Center for Digital Journalism’ Örneği 

2014 yılında, Tow Center for Digital Journalism dünyada yayın yapan haber kuruluşlarının kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş içeriği nasıl kullanabileceğine dair önemli bir rapor15 yayınladı. 

Araştırmacılar, haber kuruluşlarının yurttaş gazetecilerinin kamera görüntülerini kullanmak için izin 

almak konusunda daha iyi bir iş çıkarmaları gerektiği sonucuna vardılar. Fakat bazı bölgelerde haber 
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kurumları, yurttaş gazetecilerin izinlerini almak için iletişime geçmenin onları büyük bir riske 

sokabileceğini buldular. Rapor aşağıdaki şekilde belirtmektedir: 

Belirli ülkelerdeki yükleyicilerle çalışırken, izin istememenin doğru olduğuna dair bir anlayış 

vardı… İran’da bir fotoğraf galerisinde çalışan BBC’den bir gazeteci ‘’BBC’den birisi olarak, bu 

durum profilinizi gerçekten çok yükseltiyor. Eğer fotoğrafı göndermişlerse, ‘Merhaba 

kullanabilir miyim? BBC’de çalışıyorum’ diyorum. Bu durumda, İran servisi fotoğrafı izin 

almadan direk kullanmanın daha iyi olduğunu tavsiye etmektedir. 

-  Amateur Footage: A Global Study of User-Generated Content’den16 bölüm 12.1‘ den alıntı 

yapılmıştır. 

ANONİMLİĞE KARŞI DOĞRULAMA 

İnsan hakları sorunlarını belgelendiren birçok video eğer filmi çeken kişinin ya da dağıtıcısının kimliği 

açığa çıkartırsa kişileri tehlikeye sokabilir. Bu durum, kamera görüntüsünün gerçek olduğunu ve 

güvenilir bir kaynaktan alındığını doğrulamaya çalışan araştırmacılar ve muhabirler için güçlük 

oluşturmaktadır. Bir videonun gerçekliğini doğrulayacak gelişmekte olan birçok araç ve yöntem 

mevcuttur, fakat bazı durumlarda kamera görüntüsünün ne zaman ve nerede çekildiğini ve –örneğin, 

oynanmamış ve izleyicileri kandırmak için oluşturulmamış- belgelendirmenin gerçek olup olmadığını 

doğrulayacak yeterli bilgi yoktur.  

Bu durumlarda, kamera görüntüsünü paylaşıp paylaşmamak ya da nasıl paylaşmak konusunda kendi 

profesyonel yargınızı kullanmalısınız. Manipüle edildiği ya da yanlış yorumlandığı daha sonra ortaya 

çıkan bir videonun küratörlüğünü yapmak dürüstlüğünüzü tehlikeye sokabilir ve gerçek görgü tanığı 

videolarına gölge düşürebilir. Daha kötüsü, yanlış bilgiyi yaymak –kasten olmasa bile- korku ve şiddeti 

tetikleyebilir ve videoya dahil olan bireyler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yanlış ve manipüle edilmiş 

kamera görüntüsünü dağıtmanın ve izleyen insanları kandırmanın ne kadar kolay olduğunu anlamak 

önemlidir. Sosyal medya haber ajansı Storyful’un kurucusu olan Mark Little’ye göre, kuruluş 

‘’muhaliflerin istismar ettiğini iddia eden videoların, aslında politik gruplarlar tarafından yaratıldığıyla 

ilgili birçok örnek görmüştür’’. 

 Gerçek olduğunu doğrulayamadığınız bir kamera görüntüsü ile karşılaşırsanız, aşağıdaki 

soruları sorunuz: 

 Olayı belgelendirebilecek, doğrulanabilir başka videolar ya da raporlar var mı? 

 Bu videonun arakasındaki kişilerin izleyicileri kandırmak istemesinin bir sebebi var mı? 

 Video ve arkasındaki motivasyonlar hakkında yanlış bir çıkarım yapmış olmanız mümkün 

mü? 

Eğer videonun raporunuza dahil edilmeye değer olduğuna karar verdiyseniz, ne bildiğiniz ve ne 

bilmediğiniz hakkında izleyicinize karşı açık olun ve izleyicilerinize cevap verebilecekleri yollar 

sağlayın. Video daha geniş bir kitleyle paylaşıldığında, izleyiciler de video hakkındaki soruların 

cevaplanmasına yardımcı olabilir. Filme alınan bireylerin güvenliğini, onurunu ve onayını göz önünde 

bulundurmayı unutmayınız. 



   
 

23 
 

ÖNEMLİ ÖRNEKLER 

DOĞRULANMAMIŞ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMAK 

Takip eden örnekler, haber medyasının ve / veya savunucu örgütlerin, neyin tam olarak 

belgelendirildiğine ilişkin cevaplanmamış sorulara rağmen çevrimiçi yayınladığı videoları anlatan 

durumlardır.  

1. Örnek: 2013 yılında, çevrimiçi bir video Güney Kore’de ve ötesinde bir anlaşmazlık yarattı ve 

basının dikkatini çekti. Video iki Kafkas erkeğin Seoul kulübünde Koreli bir kadını taciz ettiğini 

göstermektedir. Kameradaki bireylerin kimliği ve videonun yapıldığı koşulların bağlamı bilinmese de, 

video ve videoyu sarmalayan tartışma Washington Post17 gazetesinde anlatıldı. Bunun üzerine, 

videoda yer alan erkekler videonun yanlış yorumlandığını anlatmak için muhabire ulaştılar. Video, 

deneysel bir filmin parçası18 olarak çekilmiş ve videodaki herkes kendi istekleriyle katılmıştı. Videonun 

bağlamıyla ilgili açıklamalarını kanıtlamak için olayla ilgili daha fazla kamera görüntüsü ve resimler 

paylaştılar. Washington Post güncellenmiş bilgiyi içeren bir takip yazısı yayınladı. 

2. Örnek: 2013 yılının başlarında ortaya çıkan bir video Fijili polis memurlarının iki erkeğe işkence 

ettiğini göstermektedir. Kaydın kaynağı, tam yeri ve tarihi bilinmese de, video yerel ve uluslararası 

medyada ele alınmış19 ve Amnesty International ve Birleşmiş Milletler’i de harekete geçirmişti. Bu 

durum, polis bölümünün soruşturulmasına ve videodaki kurbanlardan birinin annesinin oğlunu 

tanımasına ve adalet için savaşmasına sebep olmuştur. 

VİDEONUN KAYNAĞINI TANIMAK 

NEDEN 

Zaman zaman, film çeken kişiler kimliklerini güvenlik kaygılarından dolayı gizli tutacaklardır, fakat 

birçok durumda kendilerini tanıtacak ve kamera görüntüleri başkaları tarafından kullanıldığında izin 

istenmesini ve itibar edilmesini bekleyeceklerdir. 

Filmi çeken kişi tanımlanmış, anonim ya da bilinmeyen olsun, videonun kaynağı hakkında izleyicinizle 

ilgili bilgiyi paylaşmanız üç ana sebepten dolayı önemlidir: 

 1) İçerik yaratıcıların etik sorumluluğu: Kamera görüntüsü bir yurttaş gazetecisi, profesyonel 

bir muhabir, foto muhabiri ya da haber kuruluşu tarafından alınsın ya da alınmasın, içerik yaratıcıları 

yaptıkları iş için itibar görmeyi umarlar ve hukuki yetkiye bağlı olarak videonun kullanımını ve 

dağıtımını kontrol etmek için yasal bir hakları olabilir. Ayrıca, birçok bireyin YouTube ya da sosyal 

medyada herkese açık bir şekilde kişisel fotoğraflarını ve videolarını paylaşması, kamera 

görüntülerinin yaygın bir şekilde dağıtılmasından dolayı oluşan geniş bir kitleyi umdukları ya da 

arzuladıkları anlamına gelmemektedir. Görgü tanığı medyasının, haber kuruluşları tarafından 

kullanılmasını çalışan The Eyewitness Media Hub, yurttaş gazetecilerin kendi kamera görüntülerinin 

haberlerde izinsiz ya da atıfta bulunulmadan kullanılmasından dolayı kızgınlıklarını ifade ettikleri 

çeşitli vakaları belgelendirdiler.20  
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2) Şeffaflık: Görgü tanığı video, tanımı gereği örgütünüzün dışındaki insanlar tarafından 

yaratılmaktadır. Bu kişiler objektif belgelendirmeyle ilgili olmayabilirler ve politik gündemleri ya da ön 

yargıları olabilir. Olayların bu belirli versiyonunu kimin perspektifinin şekillendirdiğini izleyiciniz 

bilmeyi hak etmektedir, çünkü neyin neden belgelendirildiği ve neyin belgelendirilmediğini anlamada 

bağlam önemli olabilir. Bir kaynağın bir muhabire kamera görüntüsünü alıntı olarak verdiğini 

düşünün. Muhabir ya kaynağı adlandırır ya da kaynağın anonimliğini sağlamak için geçerli sebepleri 

varsa, bu sebepleri açıklar ve kaynağın perspektifini ve bu kaynağı neden güvenilir olarak 

düşündüğünü anlatır. 

3) Gözetim zinciri: Gözetim zinciri videonun kronolojik olarak sahipliğini ve gözetimini ifade 

etmektedir. Küratörlüğünü yaptığınız kamera görüntüsünün gözetim zincirini belgelendirmek insan 

hakları araştırmacılarına, film yapımcılarına, tarihçilere ve kamera görüntüsünden orijinal videonun 

izini takip eden diğer kişilere yardımcı olmaktadır. Eğer kamera görüntüsünün bir suç araştırması için 

yararlı olabileceği ortaya çıkarsa, örneğin gözetimin kırılmamış bir zincirine sahip olmak kamera 

görüntüsünün gerçek olduğunu göstermek açısından önemli olabilir. 

NASIL 

Bir videonun orijinal film yapımcısını ve / veya yükleyicisini tanımak için çeşitli yollar vardır. Bunlardan 

hangisini seçeceğiniz çalıştığınız ortama, video hakkında ne kadar şey bildiğinize, bütün videonun 

hepsini mi yoksa sadece parçalarını mı paylaşmaya niyetlendiğinize ya da sadece videodaki bilgi 

hakkında mı rapor hazırlayacağınıza bağlıdır. Ayrıca, kaynağın kimliğini meydana çıkartırken 

potansiyel risklerin olup olmamasına bağlıdır. Aşağıda bazı seçenekler yer almaktadır: 

 Orijinal kaynak tarafından yüklenen çevrimiçi video ile bağlantı (link) kurun ya da içine 

yerleştirin. Bu durumda, linkin daha sonraki bir zamanda geçersiz olabileceğinin, 

videonun kaldırılabileceğinin ya da gizlilik ayarlarının değişebileceğinin farkında olunuz. 

(2. Sayfadaki ‘’Küratörlüğe karşı Koruma’’ bölümüne bakınız). 

 Filmi çeken kişinin ya da örgütün ismini belirtin ya da kim olduklarıyla ilgili içerik sağlayın 

(ör. iktidar partisi hakkında eleştirel olan politik bir grup, yerel bir gazeteye katkıda 

bulunan bağımsız bir gazeteci, olay mahallinde bulunan yerel bir halk gibi). Videonun 

kaynağını ‘’İnternet’’ ya da ‘’YouTube’’ şeklinde basitçe tanımlamak ne etiktir ne de 

bilgilendiricidir. 

 Eğer kaynakla ilgili kesin bir bilgi saptayamıyorsanız ya da güvenlik ve gizlilik 

sebeplerinden dolayı kaynağın anonimliğini korumaya karar verdiyseniz, izleyicinize 

videonun nasıl bulunduğu, neden gerçek olduğuna inandığınızı ve kaynakla ilgili sahip 

olabileceğiniz her hangi bir ilgili cevaplanmamış soruları açıklayınız.  

HUKUKİ KAYGILAR ÜZERİNE BİR NOT 

Yukarıda yer alan rehber, belgelendirme amaçları için görgü tanığı videonun küratörlüğünün 

yapmanın etikleriyle ilgilidir, bunu yapmanın yasallığıyla ilgili değildir. Videoyu kopyalamak ve 

yeniden paylaşmak ya da orijinal kaynaktan yeni bir kamera görüntüsü yaratmak telif hakkı, hakaret 

davası ve diğer ilgili konularda yerel hukuka tabi olabilir.  
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ÖNEMLİ ÖRNEKLER 

GÖRGÜ TANIĞI KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜN KAYNAĞINI REFERANS GÖSTERMEK 

1. Örnek: Dünyadaki insan hakları sorunlarının görgü tanığı kamera görüntülerini derleyen bir video 

montaj için, WITNESS montajda kullanılan her YouTube videosunun URL’lerini listeleyen bir belgeye21 

ulaşmak için YouTube video22 açıklamalara bir link ekledi. Herhangi bir klip hakkında ya da videonun 

nerede oluşturulduğu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen izleyiciler kaynağa ulaşabilirler. 

2. Örnek: Syrian4all World23 YouTube kanalı Suriye’deki yurttaş videolarına İngilizce açıklamalar ve 

altyazılar eklemektedir. Kanaldaki her videonun açıklamasında, izleyicilerin orijinal YouTube 

videosuna erişebilecekleri bir link sağlanmaktadır.  

3. Örnek: New York Times projesi ‘’Watching Syria’s War’’24 Suriye’deki savaş ile ilgili çevrimiçi 

videoların küratörlüğünü yapmaktadır. Web sitesi, çeşitli Suriyeli yurttaş medyası kanallarından 

YouTube videolarını siteye koymaktadır ve ‘’Ne Biliyoruz’’, ‘’Ne Bilmiyoruz’’ ve ‘’Diğer Videolar’’ 

bölümlerine her video için bir bağlam sağlamaktadır. Örneğin, ‘’Ne Bilmiyoruz’’ bölümünde, İŞİD 

savaşçıları tarafından açılan ateşten kaçan protestocuları gösteren bir video betimlenmiştir, ‘’Ne 

Bilmiyoruz’’ bölümünde aşağıdaki açıklama yer almaktadır: 

Ne bu videoda gösterilen kişilerin kimliklerini ne kameramanın kimliğini ne de politik 

inançlarını bilmiyoruz. Bu videoda ateş açtığı duyulan silahlı kişiyi göremiyoruz bu yüzden bu 

kişilerin Irak’taki ve Suriye’deki İŞİD’in üyeleri olduğuna dair iddiaları doğrulayamıyoruz.  

- ‘’Watching Syria’s War’’ dan alınmıştır.  

SAHADAN: VİDEONUN İKİ FARKLI AÇIKLAMASI VE GÜVEN EKSİKLİĞİ İZLEYİCİLERİN AKLINI 

KARIŞTIRIR 

2014 yılı Haziran ayı Gazze’deki savaş boyunca, Filistinliler ve İsrailliler çatışmayı belgelendirdiler ve 

kamera görüntülerini çevrimiçi olarak paylaştılar. Geniş bir ölçüde yayılan videolar aslından farklı 

şiddet çatışmalarında filme alınan kamera görüntüleri ve resimlerdi ama Gazze’deki mevcut savaşı 

gösterdiği yönünde açıklanmıştı. Bu resimler çatışmanın bir ya da diğer tarafına yönelik nefreti veya 

şiddeti kışkırtmayı amaçlıyordu. 

Bir İsrail düğününe sekte vuran roketi gösteren bir görgü tanığı videosu NBC’de25 ve diğer çeşitli 

uluslararası haber kuruluşlarında yayınlandı ve olayın Holon şehrinde olduğu açıklandı. Aynı klip İsrail 

Savunma Kuvvetleri’nin26 YouTube kanalına yüklendi ve olayın Holon’dan otuz iki kilometre 

uzaklıktaki Ashdod şehrinde olduğu açıklandı.  

Ne medya ne de İsrail Savunma Kuvvetleri kamera görüntüsünün nasıl bulunduğu ya da kimin filme 

çektiğini açıkladı. Bazı haber kuruluşları videoyu ‘’Arakeliants Vartan’a’’ atfetti, ama kaynağın kim ya 

da ne olduğu belirsizdir. Bu isim filmi çeken orijinal kişiye mi aittir? Düğündeki bir misafire mi? 

Kamera görüntüsünü yüklemek için birinci şahsın takma ismi midir? Videoyu anlayabilmek adına, 

kuruluşlardan hiç biri orijinal kaynakla bağlantı kurmamaktadır ya da daha fazla bir bağlam 

içermemektedir.  Video şiddetli çatışma sırasında İsrail ordusunun propaganda kanadı tarafından 
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paylaşıldığı için, videonun gerçekliğinden ya da İsrail Savunma Kuvvetleri’nin kampanyasını 

desteklemek için yaratılıp paylaşılmış olabileceğinden şüphe edilmektedir. Fakat ne İsrail Savunma 

Kuvvetleri ne de haber kuruluşları izleyiciler için şeffaflık sağlamadığında, kamera görüntüsünün 

gerçek bağlamını saptamak izleyici için imkânsızdır. 

III. İZLEYİCİYE KARŞI SORUMLULUK 

Bu bölüm, sorumlu ve etik video küratörlüğünün bir parçası olarak izleyicinize bağlam sağlamanın ek 

yollarını ele almaktadır. Bunu yapmak, küratörlüğün gerçeğe uygun olduğunu sağlamayı, nefret dolu 

düşüncelere ya da kötü bildirimlere platform sağlamamayı ve izleyicinin duygusal ve psikolojik 

kapasitesine saygı duymayı kapsamaktadır. 

BAĞLAM SAĞLAYARAK SORUMLU BİR ŞEKİLDE KÜRATÖRLÜK YAPMAK 

Görgü tanığı kamera görüntüsünün küratörlüğünü yapmak bağlam eklemeyi içermektedir, böylece 

izleyici izlediği şeyi daha iyi anlayabilir. Bu bağlam, belirli bir duruma ait kliplerin montajı şeklinde ya 

da interaktif zaman tüneli, harita ya da diğer doğrusal olmayan videoların seçimi şeklinde olabilir. 

Ayrıca, filme alınan sahne hakkında bir metni içerebilir. 

Sorumlu bir küratörlük için aşağıda yer alan prensipler önemlidir: 

1) Küratörlükte doğruluk 

Küratör, küratörlük süresince yapılan seçimlerin –bilgiyi ve medyayı birbirinin yanına yerleştirirken- 

altta yatan gerçekliğe zarar verilmemesini sağlamalıdır. Kendinize ya da takımınıza aşağıda yer alan 

soruları sorunuz: 

 Kliplerin yan yana koyulması yanlış bir eşdeğerlik yaratıyor mu? 

 Daha önce var olmayan bir bağlantıya işaret ediyor mu? 

 Anlamının anlaşılmasıyla ilgili olarak orijinal klipteki bağlamı siliyor mu? 

 Yayınlanan kliplerin neden ve nasıl seçildiğiyle ilgili izleyiciye yeterli bilgi sağlıyor mu? 

2) Nefret Gruplarının Videoların Küratörlüğünü Yapması 

Bu rehberin başka bir yerinde de bahsedildiği üzere, bazı videolar nefreti, korkuyu, yanlış bilgileri ya 

da stereotipleri yaymak için yapılmaktadır. Küratörlüğünü yaptığınız videoların bu tarz bir amaçla 

üretilip üretilmediğini ya da dağıtılıp dağıtılmadığını düşünün. Eğer öyleyse, nefret dolu inançlara ya 

da yanlış bilgilere bir platform sağlamadığınızdan emin olmak için tedbirler alınız. Videonun 

amaçlarıyla ilgili izleyicinize bilgi sağlayanız. 

3) Şeffaf Amaç 

Son olarak, videoların küratörlüğünü yaparken amacınız nedir? Savunuculuk, gazetecilik, adalet, 

toplumsal organizasyon vb. gibi küratörlüğün çeşitli amaçları vardır. Kamera görüntüsünün 

küratörlüğünü yaparken aldığınız birçok belirleyici kararlar sizin kendi perspektifinize ve projenizin 
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amacına bağlı olacaktır. Yapılan seçimlerle ilgili izleyicinize bağlam sağlayıp açıklamalar yapınız, 

böylece izleyiciniz neden bazı klipler dahil edilirken diğerlerinin edilmediğini iyi bir şekilde anlayabilir. 

SAHADAN: BAĞLAM DIŞI KLİPLERİN MONTAJI KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ ‘’ŞİDDET İÇERİKLİ DUVAR 

KÂĞIDINA’’ İNDİRGER 

2013 yılı Eylül ayında, haber ağı Al Arabiya27 Irak’taki İranlı sürgünlerin bulunduğu bir kamptaki 

katliamı bildirdi. Haber ‘’İnternet’e gönderilmiş’’ bir videoyu da içermekteydi ve video ‘’şüpheli Irak 

askeri güçlerinin İranlı muhaliflerin işgal ettiği Irak’taki bir kampta çok sayıda kişiyi öldürerek zalimce 

saldırdığını’’ göstermekteydi. Fakat video, farklı kameralardan ve muhtemelen farklı bağlamlardan 

alınan kliplerin derlemesinden oluşmaktaydı. En azından, kliplerden bir tanesi iki buçuk yıl sonra aynı 

kamptaki bir katliamı gösterdiği söylenen diğer video28 ile (UYARI: grafik içeriği) aynıydı 

Bu videonun kullanımıyla ilgili çeşitli problemler mevcuttur. Öncelikle, Al Arabiya videonun hikâyede 

rapor edilen olay ile aynı olduğuna yeterince doğrulamamıştır. İkinci olarak, videonun kaynağını 

videonun kimin nerede gönderdiğiyle ilgili detaylı bilgi olmaksızın, belirsiz bir terim olan ‘’Internet’te’’ 

ile tanımlarken, izleyici videoyu kimin hangi amaçla gönderdiğini bilememektedir. Son olarak, 

acımasız şiddet ile ilgili birçok farklı kliplerden oluşan bir video göndererek ve bu kliplerden en az bir 

tanesinin bildirilen hikâyenin dışındaki farklı bir bağlamdan olmasıyla, Al Arabiya orijinal kamera 

görüntüsünü ‘’şiddet içerikli bir duvar kâğıdına’’ indirgemektedir, katliamın sadece genelleşmiş 

resimlerini sunarak doğru gerçeklikten ve yanındaki hikâyenin ayrıntılarından yoksundur ve bunun 

yerine katliamın sembolik imgelemi olarak yerini almaktadır. 

TEZAT BİR ÖRNEK 

New York Times’ın çevrimiçi makalesi ‘’Watching Syria’s War’’29, çatışmanın savaşan taraflarının 

videolarını ve şiddetin ve ölümün grafik imajlarını içeren Suriye çatışmasıyla ilgili kamera 

görüntülerinin küratörlüğünü yapmaktadır. Kolektif olarak, videolar dehşet verici şiddeti 

göstermektedir. Fakat videolar, olayları bağlamıyla ve yayınlanan her videoyu kaynağıyla birlikte 

bireysel olarak sunulmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi özellikle grafik kamera görüntülerini30 

yayınladığında, izleyicinin videoyu izleyebilmesi için ‘grafik içerik’ uyarısına tıklaması gerekmektedir.  

RAHATSIZ EDİCİ İÇERİK 

İnsan hakları sorunlarını belgelendiren birçok görgü tanığı videosu doğası gereği grafik ve rahatsız 

edicidir ve izlemesi zor olabilir. Başkalarının istismarına tanıklık etmek dehşet, korku, üzüntü ve 

umutsuzluk hissi yaratabilir. Toplu olarak izlenmesi eş duyum yorgunluğuna ve temsili travmaya 

sebep olabilir.  

GRAFİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜN KÜRATÖRLÜĞÜ NE ZAMAN & NASIL YAPILMALIDIR 

Grafik kamera görüntüsüne karşı duyulan hassasiyet kültürden kültüre ve zamanla çeşitlilik 

göstermektedir; örneğin, bir izleyicinin Arap haber medyasında grafik kamera görüntüsü görmesi 

ABD’de yayınlanan haberlere göre daha muhtemeldir ve böylece iki izleyicinin farklı beklentileri ve 

duyarlılıkları olabileceği sonucu çıkartılabilir. 
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Görgü tanığı videonun belgelendirdiği bilgiye izleyicinizin müdahil olması için onların kapasitesini 

destekleyecek şekilde küratörlük yapmak amacıyla girişimlerde bulununuz. Bu, belirli bir parça 

kamera görüntüsünü paylaşmanın ne zaman faydalı olmayacağını tanımlamayı kapsamaktadır. Grafik 

bir videonun küratörlüğünü yapmak ya da yapmamak konusunda profesyonel bir yargıya varmak için, 

aşağıda yer alan soruları sorunuz: 

 Grafik içerik yersiz/gereksiz mi? 

 İzleyicilerin duygularını manipüle etmek amacıyla video korkuyu kullanıyor mu? 

Grafik kamera görüntüsünü paylaşıp paylaşmamak konusunda karar vermenize yardımcı olacak daha 

fazla soru için aşağıda ‘’Bir Uzmandan’’ olarak adlandırılan kısma bakınız.  

Grafik bir videonun küratörlüğünü yapma ve bir bağlama yerleştirme şekliniz izleyicilerin videoyu 

yersiz şiddet ya da bilgilendirici belge olarak görmesi arasında bir fark yaratabilir. Şok etmesi için 

değil, izleyicinizi bilgilendirmesi için videoların küratörlüğünü yapınız. Videonun neden önemli olduğu 

hakkında bağlam sağlamak ve izleyicilere cevap verebilecekleri yollar önermek duygusal olarak 

yorulmuş izleyiciler bırakmaktansa, izleyicilerin daha bilgilendirilmiş ve bağlı olmasına katkıda 

bulunur. 

Eğer video öldürme, cesetler ya da ciddi şekilde yaralanmış insanlar gibi grafik resimler gösteriyorsa, 

izleyicileri görmek üzere oldukları grafik içerik ile ilgili uyarmak için önlemler alınız ve bu tarz 

resimlere maruz kalmadan söz konusu istismarı öğrenebilecekleri bir seçenek veriniz. Eğer video 

çevrimiçi bir yazıda ya da bir blog’da yer alıyorsa, ziyaretçilerin uyarıyı görmeden videoyu 

izlemeleriyle sonuçlanabilecek olan videoyu gönderinin içine yerleştirmektense, kişileri videoya 

yönlendirecek bir hiperlink koymayı ve videonun grafik olduğuyla ilgili izleyicileri uyarmayı göz 

önünde bulundurunuz. 

BİR UZMANDAN: GRAFİK BİR VİDEOYU PAYLAŞMAK NE ZAMAN UYGUNDUR? 

7 Nisan 2015’de New York Times’ın ana sayfası, bir seyircinin cep telefonundan aldıkları video kamera 

görüntüsünü yayınladı. Video, Güney Karolina, North Charleston’da polis memurundan kaçan bir 

erkeğin vurularak öldürülmesini gösteriyordu. Video, New York Times tarafından videoyu tanıtan ve 

grafik içeriği hakkında uyaran bir metin ile düzenlendi ve izleyicilerin kaydedilmiş diyaloğu anlamasına 

yardımcı olmak için alt yazılar ve açıklamalar eklendi. 

Poynter Enstitüsü’nün bir yazısında31, kıdemli gazetecilik eğitmeni Al Tompins, New York Times’ın 

böyle grafik bir videoyu ana sayfasında paylaşmasının doğru olup olmadığını belirlemek için video 

hakkında sorular yöneltti. ‘’Bu durum, çevrimiçi tıklamaları ve paylaşımları cezbedecek, yersiz 

şiddetin örneği niteliğinde mi yoksa kamunun bu videoyu görmesi için gazeteciliğe özgü sebepler mi 

var?’’ sorunu sordu. Tompkins değerlendirmesini yapmak için aşağıda yer alan soruları yöneltti: 

 Ne biliyoruz, neyi bilmeye ihtiyacımız var? 

 Neden bu video haber değeri taşıyor? Kamuya açık hale getirmenin gazeteciliğe özgü 

sebebi nedir? 

 Doğru üslup ve yayın alanının düzeyi nedir? 
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 Eğer grafik videoyu göstermeyi tercih etmezseniz, hangi alternatifleri düşünebilirsiniz? 

Tompkins, New York Times’ın video kamera görüntüsünü yayınlamasının doğru olduğunu açıkladı: 

Gazeteciler doğruyu söyleme işinde çalışıyorlar. Bazen doğruyu izlemek zordur. Fakat, polis 

hata yaptığında, gazetecilerin onları sorumlu tutacağına kamunun güvenebilmesi gerekiyor, 

tıpkı polisin kendi güvenlikleri için bir şüpheliyi haksız bir endişeyle vurduğunda, gazetecilerin 

bunu da adil ve agresif bir şekilde rapor edecekleri gibi. 
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KONTROL LİSTESİ: ETİK İLKELER 

GÖRGÜ TANIĞI KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMADAN ÖNCE SORMANIZ GEREKEN TEMEL 

SORULAR 

 Videoda tanımlanabilir olan kimdir ve nasıl tasvir edilmektedirler?  

Bu bireyler filme çekildiklerinin farkındalar mı? Daha geniş bir kitle tarafından izlendiği 

takdirde, kişilerin kamera görüntüsünde görülmeleri kendilerini ve topluluklarını nasıl etkiler? 

Filmi çeken kişinin amacı nedir? 

İstismarı belgelendirmek için mi filme çekilmiş? Nefreti ya da korkuyu desteklemek veya 

şiddeti çekici hale getirmek için mi çekilmiş? 

Hedeflenen izleyici kimdir? 

Daha geniş bir kitle tarafından görülmesi için mi, spesifik bir amaç için mi yoksa sınırlı bir kitle 

için mi filme alınmıştır? 

Video şok edici ya da grafik imajlara yer veriyor mu? 

Grafik kamera görüntüsü yersiz mi yoksa belirli bir olayı belgelendirmek için önemli mi? 

İzleyiciniz grafik imajı görmeden önce onları nasıl uyarabilirsiniz? 

Videonun gerçek olduğundan emin misiniz? 

Video, izleyicileri yanlış yönlendirmek için manipüle edilmiş ya da yanlış yorumlanmış olabilir 

mi? 

Videoyu paylaşmak için hedeflenen amaç & kitle nedir? 

Videoyu paylaşmanın muhtemel faydaları, videoyu paylaşmanın muhtemel risklerinden daha 

ağır geliyor mu? 

STANDARTLAR GELİŞTİRİN 

KENDİ ÖRGÜTÜNÜZÜN İÇİNDE, GÖRGÜ TANIĞI KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜN 

KÜRATÖRLÜĞÜNÜ ETİK BİR ŞEKİLDE NASIL YAPACAĞINIZI BELİRLEYECEK İLKELER YARATIN 

Aşağıda değinilmesi gereken bazı düşüncelere yer verilmiştir. 

Hangi koşullarda, filme çekilen bireylerin onayı olmadan videoların küratörlüğünü 

yapacaksınız? 

Filme çekilenlerin gizliliğini ve anonimliğini ne zaman koruyacaksınız? 

İstismara uğrayan kurbanların yüzlerini bulanıklaştıracak mısınız? Çocukların? Aktivistlerin? 

Faillerin? 
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Kamera görüntüsünü kamusal olarak nasıl paylaşacaksınız? 

Orijinal çevrimiçi videoya bağlantı (link) kurarak mı? Kendi çevrimiçi içeriğinizin içine videoyu 

yerleştirerek mi? Kendi kanalınızda yeni bir versiyonunu yaratarak mı? 

İzleyicinize kamera görüntüsünün kaynağını ve bağlamını nasıl göstereceksiniz? 

Eğer videonun gösterdiği şeyi kesin bir şekilde doğrulamadıysanız, videoyu kullanıp 

kullanmaya nasıl karar vereceksiniz ve izleyicilerinize video ile ilgili belirsizlikleri nasıl beyan 

edeceksiniz? 

Kamera görüntüsü grafik içerik içerdiğinde, paylaşacak mısınız? İçine mi yerleştireceksiniz 

(embed)? Yoksa bağlantı (link) mi kuracaksınız? 

İzleyicileri nasıl uyaracaksınız? 

Kamera görüntüsü nefret grupları tarafından üretildiğinde, videoyu paylaşacak mısınız? 

Orijinaline mi bağlanacaksınız? Ekran görüntüsü (screengrab) mü sağlayacaksınız? Görselin 

herhangi bir unsurunu dağıtmayı red mi edeceksiniz?  

 

 


